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‘Raad staat voor keuzes in regionale samenwerking’  
Onderzoek ‘De raad en de regio’ van Rekenkamercommissie geeft stof tot nadenken 

 

Steeds meer gemeentelijke taken worden bovengemeentelijk uitgevoerd. De 

Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch onderzocht de rol van de gemeenteraad in de  

regionale samenwerking. Raadsleden kunnen hun invloed op regionale samenwerking 

vergroten. Dat kan door eerder betrokken te worden bij te maken beleidskeuzes. En door 

beter zicht op belangen en doelen van andere gemeenten. Dat zijn de conclusies van het 

onderzoek. De Rekenkamercommissie vindt dat de raad aan zet is om de gewenste sturing 

van de samenwerkingsverbanden te bepalen. 

 

Bevindingen onderzoek  

Het college van burgemeester en wethouders heeft goede stappen hebben gezet in de 

regionale samenwerking. Datzelfde geldt voor de gemeentelijke organisatie. Raadsleden van 

omliggende gemeenten vinden ’s-Hertogenbosch vergeleken met vijf jaar geleden veel meer 

openstaan voor regionale samenwerking.  

 

Over de gewenste betrokkenheid van de raad bij regionale samenwerking, denkt de raad zelf 

verschillend. De commissie vindt dat de raad moeten bepalen welke sturing hij op de 

verschillende taakvelden wil uitoefenen. Dat gaat om:  

a) het bepalen of een lokaal belang het beste is gediend bij een regionale of een lokale 

aanpak 

b) het kiezen of je als raad direct (samen met andere raden) of indirect (via het eigen 

college) wilt sturen in regionale samenwerking, en  

c) het bepalen welke prioriteit je als raad geeft aan de verschillende 

samenwerkingsverbanden. 

 

Daarnaast ziet de Rekenkamercommissie mogelijkheden voor een betere sturing en controle 

van de regionale samenwerking. Dat kan door de raad eerder in de gelegenheid te stellen 

om beleid bij te sturen. En kaders te stellen. In de regionale samenwerking is het wenselijk 

dat raadsleden zicht hebben op belangen van de andere deelnemende gemeenten.  

 

Aanleiding onderzoek 

Steeds meer gemeentelijke taken worden bovengemeentelijk uitgevoerd. Gemeenten 

werken samen omdat het moet vanwege wet- en regelgeving. Of omdat ze zich sterker 

kunnen onderscheiden als regio in concurrentie met andere gemeenten of regio’s of. Of 

omdat ze samen meer kwaliteit tegen minder kosten kunnen bereiken. Steeds vaker is het 

belang van 's-Hertogenbosch het best gediend bij beleidsuitvoering in regionaal verband. 
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De raad heeft de Rekenkamercommissie ingesteld. Zij is onafhankelijk van het college van 

burgemeester en wethouders en stelt zelf haar onderzoeksprogramma vast. De commissie 

werkt met onderzoek mee aan een goed functionerende gemeente. Met haar onderzoek richt 

zij zich vooral op de effectiviteit en doelmatigheid van beleid. De Rekenkamercommissie 

heeft speciaal aandacht voor de maatschappelijke effecten. Ook kijkt de commissie hoe de 

politieke sturing van de raad kan verbeteren.  

 

De Rekenkamercommissie bestaat uit zeven leden. Dit zijn vijf externen (onder wie de 

voorzitter) en twee raadsleden. 

 

Rapport ‘De raad en de regio’ 

U kunt het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie vinden op: 

http://www.s-hertogenbosch.nl/rekenkamer 

 

Meer informatie: 

Afdeling Communicatie: pers@s-hertogenbosch.nl 
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