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Rekenkamerrapport'Samenwerken ¡n en buiten Oss': bestuurlijke reactie

Beste rekenkamer,

Samenwerken in en buiten Oss. Hoe kan de gemeenteraad sturen op samenwerking? Dat on-

derzocht U in Uw laatste onderzoek. Wij zijn erg blij met dit onderzoek. Samenwerken staat

meer dan ooit centraal in ons dagelijks functioneren. En Uw onderzoek helpt ons én de raad

daarbij.

Herkennen wij de door u genoemde aandachtspunten?

Uw eerste conclusie is dat U de uitgangspunten van ons beleid in de praktijk terug ziet.

Ook wij vinden dat een belangrijke en positieve constatering.

Tegelijkertijd benoemt U aandachtspunten, die wij ook herkennen:

- Samenwerken als organisch proces vraagt ook evaluaties en een vroege, goed aangesloten

gemeenteraad;

- De rol van de gemeenteraad bij andere dan publiekrechtelijke verbonden partijen heeft

relatief weinig expliciet vorm gekregen.

Herkennen wij de aanbevelingen?

Uw aanbevelingen richten zich op:

- Regelmatig de balans opmaken: waar staan we in de samenwerking?

- De raad actief betrekken bij het doorontwikkelen van samenwerkingsvormen;
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Stuur ook op privaatrechtelijke rechtspersonen en samenwerkingsvormen in uit de op-

d rachtensfeer (contracten, convena nten, prestatiesu bsid ies) ;

Bepaal de informatiebehoeften van de gemeenteraad over samenwerkingsverbanden;

Zoek een passende rol voor de gemeenteraad bij faciliteren & stimuleren vanuit burgerini-

tiatieven;

Ga in een vroeg stadium van samenwerken met elkaar het gesprek aan over wanneer en

hoe de raad te betrekken bij de samenwerking.

Deze aanbevelingen onderschrijven wij. Net als U willen we benadrukken dat het soms gaat

om een zoektocht en dat we niet op voorhand passende antwoorden hebben. Daarom gaan we

graag met de raad in gesprek over hun verwachtingen rondom deze aanbevelingen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester & Wethouders gemeente Oss
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Drs. M.J.H van Schaijk Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans




