Rekenkamercommissie Gulpen-Wittem

PERSBERICHT

“Bij samenwerking Gulpen-Wittem met andere gemeenten ontbreekt doel”
De gemeente Gulpen-Wittem kent op dit moment meer dan twintig samenwerkingsverbanden met andere
gemeenten in Zuid-Limburg, maar het is vaak niet duidelijk welke doelen daarmee worden gediend. De
resultaten van de samenwerking lopen ver uiteen. Dit is te wijten aan het ontbreken van heldere en
meetbare doelstellingen, maar ook ontbreekt het in een aantal gevallen aan inzet en inspanningen om
met de samenwerking duidelijke resultaten te boeken. Dit blijkt uit een vandaag aan de burgemeester van
Gulpen-Wittem aangeboden onderzoek van de Rekenkamercommissie.
De Rekenkamercommissie onderzocht vijf intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Naast de
Regionale Sociale Dienst Pentasz en de samenwerking met de Brandweer Parkstad Limburg is
onderzoek gedaan naar samenwerking op personeels-en organisatiegebied met buurgemeenten en naar
samenwerking bij de uitvoering van de leerplichtwet. Eveneens is de bestuurlijke samenwerking in het
zogeheten Kerngebied Zuid-Limburg bezien. Bij de meer praktische vormen van samenwerking is sprake
van goede resultaten, zo concludeert de Rekenkamercommissie. De gezamenlijke uitvoering van de
leerplichtwet en de samenwerking met de Brandweer Parkstad Limburg zijn voorbeelden van succesvolle
samenwerkingsverbanden. De samenwerking bij de leerplichtwet heeft bovendien tot een aanzienlijke
kostenbesparing geleid. Het gaat jaarlijks om ongeveer 25.000 euro. De Rekenkamercommissie heeft bij
enkele samenwerkingsverbanden een zekere mate van vrijblijvendheid geconstateerd. Dat is onder
andere het geval bij de samenwerking op personeels – en organisatiegebied. Bij de bestuurlijke
samenwerking blijven concrete resultaten uit.
Het ontbreekt in de gemeente Gulpen-Wittem aan een langetermijnvisie. Met zo’n visie die uitnodigt tot
keuzes kan Gulpen-Wittem aangeven welke gemeentelijke taken en activiteiten beter in samenwerking
met anderen kunnen worden uitgevoerd.
De Rekenkamercommissie constateert dat de gemeenteraad over de resultaten van de samenwerking in
intergemeentelijk verband onvoldoende wordt geïnformeerd. Het gemeentebestuur heeft nauwelijks
verantwoording afgelegd voor de behaalde dan wel niet bereikte resultaten in de
samenwerkingsverbanden. Van de gemeenteraad mag overigens worden verwacht dat zij meer
belangstelling toont voor de resultaten van de samenwerkingsverbanden.
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