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ZIENSWIJZE WESTFRIESE COLLEGES OP 
RAADSVOORSTEL INFORMATIEVOORZIENING 
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 

Vanuit de colleges is er begrip en complimenten voor het pakket aan verbetermaatregelen 
dat er ligt. Er ligt een goed pakket waarmee in potentie de positie van de raden wordt 
verbeterd. Maar met deze verbetermaatregelen zijn we er nog niet. De colleges zien dit als 
een goed startmoment, waarbij de maatregelen verder uitgewerkt moeten worden in een 
uitvoeringsplan. In dit plan moet in ieder geval aandacht worden besteed aan financiële 
consequenties, capaciteit, planning, evaluatie en variatie. De colleges willen een aantal 
suggesties/opmerkingen meegeven:  

1. Variatie 

Vroegtijdige sturing vanuit de raden op een kadernota met inhoudelijke beleidsdoelen is 
zeer verstandig. Dit leidt tot meer betrokkenheid en begrip van raden. Vraag is wel of dit 
voor elke gemeenschappelijke regelingen geldt. Er zijn gemeenschappelijke regelingen 
waarbij het zeer verstandig is om als raad aan de voorkant meer te sturen. Er zijn ook 
regelingen die zich meer richten op uitvoering. De colleges vinden het belangrijk om te 
kunnen varieren. De zienswijzeprocedure op de kadernota is niet wettelijk verplicht. Bekijk 
voor welke gemeenschappelijke regelingen dit wel wenselijk is en bij welke het niet 
noodzakelijk is.  

2. Planning 

De colleges twijfelen of de planning haalbaar is. Gemeenschappelijke regelingen moeten al 
voor 1 januari hun kadernota toesturen. Zij moeten goed weten op welke punten de raden 
willen sturen. Deze datum vraagt ook veel van de ambtelijke organisaties en colleges om te 
zorgen dat de raden op tijd (voor 1 maart) een zienswijze kunnen geven. Dit vraagt nog wel 
verdere uitwerking.  

3. Evalueren 

De colleges zien de verbetervoorstellen vooral als nieuw startpunt. Variatie is belangrijk, 
maar ook evalueren. Evalueer na een bepaalde periode of dit werkt. Evalueer of de 
zienswijzeprocedure het geschikte middel is om vroegtijdig sturing te geven.  
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En neem de ruimte om dit ook weer aan te passen. De evaluatie kan per 
gemeenschappelijke regeling verschillend zijn. De evaluatie kan uitgevoerd worden door een 
rekenkamercommissie.  

4. Openheid (agenda’s) 

De colleges vinden openheid vanuit GR-en belangrijk. Het is daarom goed om de agenda en 
verslagen openbaar te maken. Dit moet al en gebeurt ook al. Vanuit Westfriesland is het 
voorstel om de agenda’s en verslagen openbaar te maken op de regionale website 
www.regiowestfriesland.nl. Op deze website kunnen raadsleden alle informatie over de 
regionale samenwerking vinden.  

5. P&C-cyclus 

De colleges zien het liefste dat de cyclus van GR-en geïntegreerd worden in de P&C-cyclus 
van de gemeenten. Dit leidt tot veel meer duidelijkheid. Dit is ook al een punt in de Hoornse 
10 (of Westfriese 9).  

6. Uitvoeringsplan 

In iedere subregio wil een burgemeester het trekkerschap op zich nemen om te komen tot 
een uitvoeringsplan. In onze regio is dat Rob Posthumus.  

7. Innoveren 

Sturing aan de voorkant door raden, moet leiden tot versimpeling aan de achterkant en mag 
niet leiden tot meer bestuurlijke drukte. De colleges zijn voorstander om de 
zienswijzeprocedure bij de begroting en jaarrekening te versimpelen. Bijvoorbeeld door het 
aanbieden van een regionaal advies door de gezamenlijke raden. Deze kan betrokken 
worden bij lokale besluitvorming over zienswijzes. De raadsledenavond over de GR-en krijgt 
hierdoor meer status.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Matthijs van der Horst 

Secretaris ABZ 
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