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Rekenkameronderzoek naar regionale samenwerkingen in Leusden
De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand heeft onderzoek gedaan naar regionale
samenwerkingen in de gemeente Leusden. Gekeken is naar de effectiviteit, naar de
meerwaarde van samenwerking en of de gemeente voldoende invloed kan uitoefenen op de
samenwerkingen. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Leusden samenwerkt om door
schaalvergroting de kwetsbaarheid te verminderen, de kwaliteit van dienstverlening te
verbeteren en kosten te besparen.

Regionale samenwerkingen
Op dit moment werkt de gemeente Leusden samen in elf regionale samenwerkingsverbanden
op verschillende terreinen met gemeenten uit de regio. Bij voorkeur worden
samenwerkingspartners gezocht in de regio Eemland, maar in de praktijk wordt vooral
pragmatisch gekozen voor samenwerkingen die kansrijk zijn. Hierdoor zijn diverse
samenwerkingen met verschillende partners ontstaan.
De rekenkamercommissie heeft drie samenwerkingsverbanden nader onderzocht, te weten
het Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN), de GGD Midden Nederland en het Regionaal
Werkvoorzieningschap Amersfoort (RWA). De samenwerking met het inkoopbureau is op
ambtelijk niveau en op vrijwillige basis. De GGD en het Werkvoorzieningschap voeren deels
wettelijke verplichte taken uit.
Resultaten van het onderzoek
De rekenkamercommissie constateert in het onderzoek dat binnen de onderzochte
samenwerkingen sprake is van heldere afspraken over de taakverdeling tussen de gemeente
en het samenwerkingsverband.
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de effectiviteit van de onderzochte
samenwerkingen niet eenvoudig vast te stellen is. Dit komt doordat uit de
verantwoordingsinformatie niet goed af te leiden is wat de resultaten, kosten en effecten zijn
voor de gemeente Leusden in relatie tot de doelstellingen. De verantwoordingsinformatie is
wel aan verandering onderhevig en in de nabije toekomst moet blijken of de raad met behulp
van de nieuwe verantwoordingsinformatie voldoende kan (bij)sturen.
Het college van de gemeente Leusden is er goed van doordrongen dat het sturen op
samenwerkingen moet worden verbeterd en heeft hiervoor diverse plannen ontwikkeld. Ook
de gemeenteraad ziet de noodzaak in om het sturen te verbeteren en heeft eind mei 2013
besloten tot een nieuwe werkwijze met betrekking tot samenwerkingsverbanden. Deze
werkwijze moet nog nader uitgewerkt en ingevoerd worden.
Aanbevelingen rekenkamercommissie
Met de plannen en voornemens van de gemeente Leusden om de sturing op regionale
samenwerkingen te verbeteren, is de gemeente Leusden volgens de rekenkamercommissie op
de goede weg. De rekenkamercommissie adviseert de gemeente om de plannen uit te voeren
en de uitvoering te bewaken.
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Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks
de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid
onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en werkt naast de
gemeente Leusden, ook voor Barneveld, Bunnik, Nijkerk, Renswoude,
Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.
Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden via de website van de
rekenkamercommissie www.rkvalleienveluwerand.nl. Hetzelfde onderzoek is uitgevoerd in de
gemeenten Bunnik, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde . De rapportages van deze
onderzoeken zijn ook te downloaden via de website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Ingrid Spoor, secretaris/onderzoeker van
de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 830, i.spoor@barneveld.nl . Zie ook
www.rkvalleienveluwerand.nl.

