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De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en wijst er op dat het bespreekvoorstel is
aangepast omdat het presidium onlangs een uitvoerige procesaanpak voor dit onderwerp
heeft goedgekeurd. De vraag vanavond is of de fracties instemmen met deze aanpak.
Mevrouw Koedijker maakt bezwaar tegen de late wijziging van het bespreekvoorstel; ze
heeft geen tijd gehad om haar inbreng aan te passen. Ook andere raadsleden betreuren
deze aanpassing; de voor deze sessie geplande tijd had beter besteed kunnen worden.
De aanwezige raadsleden zijn het eens met de nieuwe aanpak om te komen tot meer
informatie over en sturing op verbonden partijen.
De heer Ockeloen geeft als lid van de werkgroep werkwijze raad, die de uitgebreide
procesaanpak heeft opgesteld, een toelichting op de komende stappen. Voortbordurend op
een rapport van de rekenkamercommissie over verbonden partijen en de collegenotitie
hierover, was de werkgroep van mening dat dit onderwerp zich bij uitstek leent voor een
uitgebreide bespreking, ook met ambtenaren. Na informele verzameling en bespreking van
alle nodige informatie kunnen voor de daarvoor in aanmerking komende verbonden partijen
de doelstellingen scherper geformuleerd worden.
Daarna kunnen in samenwerking met de overige deelnemers voor de meest relevante
verbonden partijen afspraken gemaakt worden over een zodanig tijdige
informatievoorziening dat de raden nog de mogelijkheid tot beleidssturing hebben.
Mevrouw Mastenbroek, die ook lid is van de werkgroep werkwijze raad, zegt het een goed
proces te vinden. Als we als raadsleden meer invloed willen hebben op het beleid van
verbonden partijen moeten we er de nodige tijd aan besteden om daar zelf voor te zorgen.
Ook wethouder Vennik vindt het goed om deze discussie aan te gaan en met elkaar in de
breedte te bespreken welke verbeteringen mogelijk zijn.
Met de conclusie dat de aanwezigen instemmen met de voorgestelde procesaanpak, sluit de
voorzitter deze sessie.

