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Openbaar

Waarom deze raadsmededeling
In deze raadsmededeling reageren wij op het rapport van de Rekenkamercommissie van
17 april 2013 genaamd 'Delta: comfortabele en knellende verbinding'.
Kern van de boodschap
Wij zijn blij met de hoofdconclusie uit het onderzoeksrapport dat beleid, werkwijzen, informatie en
risicobeheersing ten aanzien van verbonden partij Delta op orde zijn.
Kritisch zijn wij ten aanzien van de constatering in het rapport (verwoord in de samenvatting op
bladzijde 7) die luidt: 'Dit maakt dat Voorst en Brummen keuzes uitstellen (…) en een wat
afwachtende houding aannemen. (…) Delta wil vooruit, maar Voorst en Brummen (…) keren zich
een beetje naar binnen en nemen niet hun eigen verantwoordelijkheid hierin'. Deze zinsneden
roepen, in onze visie ten onrechte, een beeld op van passief en afwachtende colleges. De
werkelijkheid is dat het beleidskader waarbinnen de toekomst van Delta vorm moet krijgen voor
een zeer aanzienlijk deel afhankelijk is van beleidskeuzes van het kabinet, welke beleidskeuzes
voortdurend aan fundamentele wijzigingen onderhevig zijn. Tekenend is dat enkele dagen voordat
de Rekenkamercommissie zijn rapport presenteerde het kabinet een akkoord sloot met de sociale
partners, welk akkoord van diepgaande invloed was op het tot dan toe voorbereide beleidskader
voor (onder andere) de sociale werkvoorziening; van zodanige diepgaande invloed dat de
staatssecretaris van Sociale Zaken vervolgens moest besluiten de invoering van de Participatiewet
een jaar uit te stellen. Het wetsvoorstel zal op een aantal fundamentele onderdelen aangepast
moeten worden aan het sociaal akkoord. Wij brengen u in herinnering dat al eerder de voorganger
van de Participatiewet, het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen, was vervallen in verband met
de val van het vorige kabinet.
Naar onze overtuiging is het ontwikkelen van een bestuurlijke visie op de toekomst van de sociale
werkvoorziening pas zinvol als voldoende duidelijkheid bestaat over het beleidskader van het
kabinet. Dat Delta, zoals de Rekenkamercommissie het beschrijft, 'vooruit wil' is vanuit het
perspectief van Delta begrijpelijk. Voor de organisatie van Delta staan grote belangen op het spel;
immers, het wetsvoorstel voor de Participatiewet voorziet in een sterfhuisconstructie voor de
huidige werkvoorzieningschappen. Het is niet meer dan begrijpelijk dat Delta probeert een
toekomst voor zijn huidige werkorganisatie zeker te stellen. Voor de in Delta deelnemende
gemeenten staan echter eveneens grote belangen op het spel, financiële belangen maar ook
sociale belangen, die niet noodzakelijkerwijs parallel lopen met die van Delta. Een fundamenteel
vraagpunt is bijvoorbeeld hoe de oprichting en inbreng van taken in de op te richten regionale
werkbedrijven zich zal verhouden tot het huidige werkingsgebied en takenpakket van Delta. Gezien
de zeer grote financiële en sociale belangen die op het spel staan willen wij deze vraagstukken met
de grootst mogelijke aandacht en zorgvuldigheid behandelen.
Samengevat vinden wij het (impliciete) verwijt van gebrek aan daadkracht dat uit de rapportage
spreekt onterecht. Omdat er grote financiële en sociale belangen op het spel staan gaan voor ons
zorgvuldigheid en weloverwogenheid boven snelle duidelijkheid. Voorafgaande duidelijkheid over
de beleidskaders van het kabinet is hierin onmisbaar.
Wij komen nu toe aan een reactie op de in de rapportage gedane aanbevelingen.
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De specifiek aan uw raad gerichte aanbevelingen (A2, B2 en C 1 t/m 3) laten wij zonder
commentaar (wat niet wegneemt dat onze standpunten hieromtrent uit de onderstaande reacties
op de aan ons gerichte aanbevelingen naar voren komt):
Aanbeveling A1: meer gebruik maken van de paragraaf verbonden partijen in de
programmabegroting
Zoals de Rekenkamercommissie ook constateert hebben wij met ingang van de
programmabegroting 2013 de kwaliteit van de inhoud van de paragraaf verbonden partijen
aanzienlijk verbeterd, met een verbeterde beschrijving per verbonden partij van het openbaar
belang, het financieel belang, zich voordoende risico's en in dat verband getroffen maatregelen en
zich voordoende beleidsmatige ontwikkelingen. Wij beschouwen deze aanbeveling van de
Rekenkamercommissie daarom als gerealiseerd.
Aanbeveling B1: meer samenhang in informatie over Delta presenteren aan de raad
De 'reguliere' informatieverstrekking over verbonden partijen (waaronder Delta) bestaat uit de
informatie in de paragrafen Verbonden Partijen in de gemeentelijke programmabegroting en
programmarekening en daarnaast, voor wat betreft de WGR-organen (waaronder Delta), uit,
jaarlijks, de meerjarenbegroting van de WGR-organen die wij u met ons commentaar ter inzage
geven om u in de gelegenheid te stellen uw eventuele wensen en bedenkingen aan ons kenbaar te
maken. De begrotingen van de WGR-organen stellen wij u medio mei, tegelijk met het
Voortgangsbericht en de Prioriteitennota, beschikbaar, zodat u ten eerste voldoende tijd hebt om
zich de stukken eigen te maken en u ten tweede ter zake een integrale beleidsafweging kunt
maken. Indien u de huidige wijze, frequentie en inhoud van informatieverstrekking als onvoldoende
toereikend of samenhangend ervaart zijn wij graag bereid deze anders vorm te geven, mits, zoals
ook de Rekenkamercommissie opmerkt, de duale rolscheiding tussen raad en college
gerespecteerd blijft. Wel vragen wij u in dat verband in uw afweging mee te nemen dat wij zoals
hierboven aangegeven de kwaliteit van de informatievoorziening in de paragrafen verbonden
partijen onlangs aanzienlijk hebben verbeterd.
Graag vernemen wij uw opvatting op dit punt.
Aanbeveling B3: daadkracht in strategische keuze met betrekking tot de toekomst van Delta, in
overleg met deelnemende gemeenten en met goede informatieverstrekking aan de raad
Wij verwijzen u naar onze hierboven beschreven opvatting en argumentatie.
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