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Voorstel
Eind 2018 hebben raadsleden aangeven dat behoefte is aan inzicht hoe de
internationale en nationale samenwerking is georganiseerd en hoe
gemeenteraden, colleges en de ambtelijke organisaties daarbij betrokken zijn.
Rekenkamercommissie De Waddeneilanden heeft studenten van de NHL Stenden
Thorbecke Academie gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Op basis van het
dossieronderzoek en de interviews is een Nota van bevindingen opgesteld en een
overzicht van de organisaties.
Het voorstel is de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie op basis van de
bevindingen en conclusies van het onderzoek over te nemen.
Samenvatting
De hoofdvraag van het onderzoek is: ‘’Hoe ziet het overzicht van verschillende
overlegorganen eruit waar het samenwerkingsverband De Waddeneilanden
bestuurlijk in is vertegenwoordigd”.

Toelichting
Voor het onderzoek zijn documenten bestudeerd en zijn gesprekken gevoerd met
betrokkenen van het samenwerkingsverband, twee griffiers en is een keuze voor
gelegd aan raadsleden over het overzicht van de samenwerkingsverbanden.
Op basis van het dossieronderzoek en de interviews is een Nota van bevindingen
opgesteld en een Overzicht van de organisaties.
Beide documenten zijn voorgelegd aan de gemeenten en het
samenwerkingsverband met het verzoek de feiten te verifiëren en deze reacties
zijn verwerkt. Dit definitieve eindrapport bestaat uit de conclusies en
aanbevelingen van de rekenkamercommissie met de bestuurlijke reactie van de
colleges.

Historie
De aanleiding voor dit onderzoek komt voort uit de informatiebehoefte van
gemeenteraadsleden van de Waddeneilanden. De rekenkamercommissie heeft
eind 2018 de gemeenteraadsleden van alle vijf eilanden gevraagd om mogelijke
onderzoeksonderwerpen aan te dragen. Eén van de onderwerpen die raadsleden
hebben voorgesteld zijn de samenwerkingsverbanden in het waddengebied. De
vragen van raadsleden zijn: inzicht in hoe de internationale en nationale
samenwerking is georganiseerd en hoe gemeenteraden, colleges en de ambtelijke
organisaties daarbij betrokken zijn. De raadsleden wensen zo een duidelijker en
concreter beeld te kunnen hebben van externe organisaties en overleg.
Op haar beurt heeft de Rekenkamercommissie studenten van de NHL Stenden
Thorbecke Academie gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.
De Rekenkamercommissie heeft het onderzoek van de studenten begeleid en de
rapportage samengevat.
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Ter inzage liggende stukken
•

Onderzoek naar samenwerkingsverbanden op de Waddeneilanden.
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