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Geachte leden van de gemeenteraad,
Met genoegen bieden wij u het onderzoeksrapport ‘De raad en de regio’- Regionalisering en sturing
en controle door gemeenteraad’ aan, met bijbehorende losse samenvattende notitie ‘Regionale
samenwerking – stof tot nadenken’.
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de rol van de gemeenteraad bij regionale
samenwerking. Steeds meer gemeentelijke taken worden op regionaal niveau uitgevoerd. De
taakuitvoering komt meer op afstand van de raad te staan en raad en raadsleden ervaren te weinig
grip, invloed en controle op regionale samenwerking. Dit was voor de rekenkamercommissie
aanleiding tot het verrichten van onderzoek met als achterliggende vraag: hoe kan de raad kaders
stellen en ‘controleren’ in het verlengd lokaal bestuur?
De rekenkamercommissie heeft onder meer vier cases onderzocht: het WMO-beleid, de
totstandkoming van het regionale Beleidsplan Veiligheid, de komst van de Omgevingsdienst Brabant
Noord (ODBN) en BrabantStad. In het onderzoek zijn wij nauw samen opgetrokken met uw
gemeenteraad: er zijn werksessies georganiseerd met leden van uw raad (twee bijeenkomsten) en
leden van gemeenteraden van omliggende gemeenten. Ook zijn diverse diepte-interviews gehouden.
Wij constateren dat binnen de raad verschillend wordt gedacht over de gewenste betrokkenheid van
de raad bij regionale samenwerking. In bijgaande notitie ‘Regionale samenwerking – stof tot
nadenken’ hebben wij de discussiepunten voor de raad en onze aanbevelingen samengevat. Wat ons
betreft is het helder dat de raad staat voor keuzes ten aanzien van regionale samenwerking.
U ontvangt binnenkort ook een raadsvoorstel over dit rapport, zodat het in uw raad kan worden
besproken en vastgesteld. De rekenkamercommissie is graag bereid om een nadere toelichting te
geven op conclusies en aanbevelingen.
Wij wensen u veel succes toe bij de bespreking van het rapport.

Met vriendelijke groet,
Namens de rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch,

Dr. ir. G.B.C. Backus, voorzitter
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