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Onderwerp

Aangekondigde stukken planning Statencommissie BMM

Geachte Statenleden,
In vervolg op de planning voor de Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen van 17
juni 2020, vraag ik uw aandacht voor onderstaande (op lange termijn) aangekondigde stukken:
Evaluatie samenwerking MRDH
Opzet is om tijdens het jaarlijkse bestuurlijk overleg met de MRDH het voorstel te doen om de
samenwerking tussen de MRDH en de provincie te evalueren. In overleg met de MRDH wordt
gezocht naar een passende datum. Na dit overleg ontvangt u een terugkoppeling van de met de
MRDH gemaakte afspraken.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf

Financiële scan gemeenten
Aan de gemeenten in Zuid-Holland bood ik een financiële scan aan. Afspraak is dat ik voor u
inzichtelijk maak welke gemeenten daarvan gebruik maken en welke kosten daarmee gemoeid
zijn. Opzet is dat hierover jaarlijks in het jaarverslag van Financieel Toezicht gerapporteerd wordt.
Dat jaarverslag wordt elk jaar in het voorjaar aan u aangeboden.
Vergelijkend onderzoek gemeenschappelijke regelingen
Gelet op mijn toezegging na te denken over een mogelijk vergelijkend onderzoek naar
gemeenschappelijke regelingen, is een nadere inventarisatie uitgevoerd.

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Deze inventarisatie leidt tot de volgende overwegingen:
1. Er is al veel onderzoek gedaan naar gemeenschappelijke regelingen en overige
samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld zeer recent nog in opdracht van het Ministerie
van BZK: https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/inventarisatie-regionalesamenwerkingsverbanden-decentrale-overheden-2020/;
2.

Er zijn enorm veel verschillen tussen de verschillende regelingen en verbanden. Deze
verschillen zijn deels te herleiden tot verschillen in regionale omstandigheden, verschillen
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in taakveld en verschillen in regelgeving, maar ook het resultaat van de gemeentelijke
beleidsvrijheid om binnen die regelgeving naar eigen inzicht te organiseren. Vergelijking
tussen de verschillende regelingen levert dan ook nauwelijks relevante extra informatie
op. Een groot aantal opgaven wordt via andere verbanden dan gemeenschappelijke
regelingen aangepakt.
De conclusie is dat een vergelijkend onderzoek naar gemeenschappelijke regelingen geen
toegevoegde waarde oplevert, noch voor de provincie noch voor betrokken gemeenten.
Wij zullen dan ook geen opdracht geven tot een onderzoek in deze richting.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

F. Vermeulen
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