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R. Vennik
Een voorlopig oordeel vormen over de concept kadernota
Verbonden Partijen
In de periode december 2009 – februari 2010 heeft de
Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het thema
Verbonden Partijen. Dit onderzoek richtte zich op de
kaderstellende en controlerende rol van de raad en de
sturingsrelatie van het college ten aanzien van de Verbonden
Partijen. Na het onderzoek is er op verschillende manieren en
momenten contact geweest tussen college en raad om te bekijken
hoe verbeteringen tot stand konden worden gebracht. De raad
heeft input gegeven over hoe de gemeente om zou kunnen gaan
met de Verbonden Partijen. Deze input is verwerkt in de
voorliggende concept kadernota Verbonden Partijen. Deze nota
formuleert uitgangspunten (kaderstellende functie van de raad)
over hoe de gemeente Velsen om wil gaan met Verbonden Partijen
en wordt nu ter bespreking voorgelegd aan de raad. Na de sessie
worden de opmerkingen van de raad verwerkt in een definitieve
nota die ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.
Op basis van de nota wordt een “leidraad” opgesteld waarin de
werkprocessen worden beschreven zodat deze uiteindelijk geborgd
kunnen worden in de ambtelijke organisatie. Het beoogde resultaat
hiervan is dat de coördinatie op de Verbonden Partijen toe neemt
en de informatievoorziening aan de raad verder wordt verbeterd.
Hierdoor wordt de raad in de gelegenheid gesteld ook haar
controlerende functie beter te kunnen uitoefenen.

Behandeladvies

Wie wordt
uitgenodigd?
Spreekrecht publiek
Resultaat sessie

►Fracties maken opmerkingen.
►Portefeuillehouder beantwoordt vragen
►Fracties geven hun oordeel over het plan.
►Voorzitter vat afspraken samen
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► voor nadere informatie / bijstelling terug naar college

