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Rekenkameronderzoek naar regionale samenwerkingen in Scherpenzeel
De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand heeft onderzoek gedaan naar regionale
samenwerkingen in de gemeente Scherpenzeel. Gekeken is naar de effectiviteit, naar de
meerwaarde van samenwerking en of de gemeente invloed kan uitoefenen op de
samenwerkingen. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Scherpenzeel vooral
samenwerkt om taken op voldoende kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren tegen
aanvaardbare kosten.
Regionale samenwerkingen
Op dit moment werkt de gemeente Scherpenzeel samen in zeven regionale
samenwerkingsverbanden. Bij voorkeur werkt Scherpenzeel samen met buurgemeenten.
Tegenwoordig zoekt de gemeente vooral samenwerking binnen de regio Food Valley. De
rekenkamercommissie heeft drie samenwerkingsverbanden nader onderzocht, namelijk het
Inkoopbureau Midden Nederland, de VGGM (Veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland
Midden) en Permar (sociale werkvoorziening). Binnen het inkoopbureau wordt vrijwillig op
ambtelijk niveau samen gewerkt. De VGGM en Permar voeren wettelijke verplichte taken uit.
Resultaten van het onderzoek
Ten tijde van het onderzoek beschikte de gemeente Scherpenzeel niet over een duidelijke en
vastgestelde visie waarom zij wil samenwerken. Inmiddels heeft de gemeente een dergelijke
visie wel opgesteld. De rekenkamercommissie constateert dat binnen de onderzochte
samenwerkingen sprake is van heldere afspraken over de taakverdeling tussen de gemeente
en het samenwerkingsverband. Verder concludeert de rekenkamercommissie dat de
effectiviteit en meerwaarde van de samenwerking moeilijk vast te stellen is. Dit komt doordat
de gemeente Scherpenzeel bij twee van de drie onderzochte samenwerkingen geen concrete
doelen heeft gesteld. Bovendien is er bij deze samenwerkingen nauwelijks informatie over
resultaten en effecten. Door het ontbreken van deze informatie is het bijsturen van
samenwerkingen door de raad lastig. In de praktijk ervaart de gemeente Scherpenzeel
overigens wel een meerwaarde van samenwerken zoals kwaliteitsverbetering, schaalvoordelen
en de mogelijkheid om gebruik te maken van elkaars deskundigheid.
Aanbevelingen rekenkamercommissie
Om meer grip te krijgen op samenwerkingsverbanden adviseert de rekenkamercommissie om
vooraf duidelijke afspraken te maken en doelen vast te stellen waaraan een samenwerking
moet voldoen. Hierdoor is het beter mogelijk om jaarlijks na te gaan of een samenwerking
effectief is en of (bij)gestuurd moet worden. Dit is vooral belangrijk bij samenwerkingen waar
het belang en risico groot zijn.
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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 Woudenberg , ook voor Barneveld, Bunnik, Leusden,
Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Zeewolde.

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.

