
 

 

Onderwerp: beoordeling Dagelijks Bestuur quickscan samenwerking Rekenkamercommissie 

 

Geachte leden van het Algemeen Bestuur, 

 

Bijgaand ontvang u de door de Rekenkamercommissie uitgevoerde quickscan ‘samenwerking’ 

inclusief de aanbiedingsbrief aan het Dagelijks Bestuur. In lijn met het verzoek in de aanbiedingsbrief, 

geven wij hierbij de visie van het Dagelijks Bestuur op de bevindingen en de verbetersuggesties van 

de quickscan. 

Bevindingen 

- Wij herkennen ons in de constatering dat we me in lijn met onze ambitie op verschillende 

schaalniveaus samenwerken met andere partijen. En dat er, zeker van een afstand bezien, 

sprake is van een ogenschijnlijke lappendeken van samenwerkingsverbanden.  

- We delen de conclusie dat doelen van samenwerkingsverbanden over het algemeen abstract 

geformuleerd zijn. Echter sluiten de doelen bij alle samenwerkingsverbanden, met 

uitzondering van AgriFood Capital, aan bij een of meerdere doelen van het waterschap.  

- T.a.v. het samenwerkingsverband AgriFood Capital moet worden aangevuld dat het 

waterschap hier niet direct in deelneemt. Anders dan de verbinding van AgriFood Capital met 

het regionaal samenwerkingsverband Noordoost Brabant, waar het waterschap wel actief in 

participeert. 

- Ook de bevindingen met betrekking tot inzicht in de wijze waarop de samenwerkingen 

worden gestuurd zijn herkenbaar. Als Dagelijks Bestuur hebben we een goed beeld van de 

samenwerkingen waar we aan deelnemen, maar realiseren ons dat de wijze waarop we het u 

als Algemeen Bestuur informeren wisselt en niet consequent is.  

 

Suggesties 

1. Sturing en verantwoording Algemeen Bestuur 

Ter navolging op de suggestie komen we bij u terug met een voorstel over de wijze waarop wij u 

in het vervolg zullen betrekken bij de voortgang/ ontwikkelingen/ resultaten van 

samenwerkingsverbanden waar wij in participeren. Daarbij zullen we in het bijzonder stil staan 

bij de informatieverstrekking over de grotere samenwerkingsverbanden in de regio Noordoost 

Brabant (NOB, Groene Woud) en Zuidoost Brabant (MRE, Peelnetwerk, innovatiehuis) en 

brengen daarbij de wenselijkheid om het governance regime van verbonden partijen voor deze 

verbanden van toepassing te verklaren in beeld evenals andere opties.  

 

2. Heldere governance Noordoost Brabant / AgriFood Capital 

Zoals in de kantlijn van de quickscan al genoemd wordt, wordt momenteel een hardere scheiding 

in de governance (inclusief communicatie, strategische agenda, jaarplan en begroting) van de 

regionale samenwerkingsverbanden Noordoost Brabant en AgriFood Capital doorgevoerd. 

Bovendien is het waterschap enkel deelnemer in de regionale samenwerking Noordoost Brabant.  

 

3. Dossiervorming  

De betere ontsluiting van de informatie over de samenwerkingsverbanden zullen wij oppakken.  

 

Hoogachtend, 

 

Het Dagelijks bestuur, namens deze…. 

 


