EMBARGO tot dinsdag 4 december 2018

PERSBERICHT Capelle aan den IJssel, 3 december 2018
forse gebreken in toezicht op BLICK
Het bestuurlijk toezicht van Capelle aan den IJssel op verbonden stichtingen, met name op
stichting BLICK, schiet op meerdere onderdelen tekort. De gemeente heeft informatie nodig
om te kunnen beoordelen of deze stichtingen goed functioneren, maar hierover zijn niet
voldoende afspraken gemaakt. Ook zijn geen goede afspraken gemaakt over overleg tussen
gemeente en stichtingen. Het ontbreken van goede afspraken is een van de oorzaken van de
problemen die de gemeente met name heeft ondervonden in het toezicht op de stichting
BLICK. Verder concludeert de rekenkamer in haar rapport ‘Verbinden is vooruitzien’ dat de
gemeenteraad en het college van B en W beiden fouten hebben gemaakt in het toezicht op
de stichting BLICK.
Capelle aan den IJssel werkt sinds enkele jaren met verbonden stichtingen. Zo bestaat sinds
2011 de stichting CapelleWerkt en zijn in 2016 de stichting Welzijn Capelle en de stichting
BLICK opgericht. Deze stichtingen voeren taken uit voor de gemeente, zoals welzijnswerk en
openbaar onderwijs. Daarom is het van belang dat de gemeente een ‘vinger aan de pols’ kan
houden bij deze stichtingen en kan ingrijpen als ze niet goed functioneren. De rekenkamer
heeft het gemeentelijk toezicht op deze drie stichtingen onderzocht en concludeert dat er
gebreken zijn in het toezicht op elk van de drie stichtingen. Zo zijn in de statuten onvoldoende
afspraken vastgelegd over het gemeentelijk toezicht.
In de praktijk heeft de gemeente vooral problemen ondervonden in het toezicht op de stichting
BLICK. De gebrekkige regeling van toezichtsbevoegdheden is volgens de rekenkamer een van de
oorzaken. De gemeenteraad heeft zich bij de oprichting van stichting BLICK onvoldoende
gerealiseerd dat het van belang is om die bevoegdheden vast te leggen. De gemeenteraad en
het college van B en W hebben vervolgens beiden niet goed gehandeld. De gemeenteraad heeft
ten onrechte zijn wettelijke toezichtstaak te veel uit handen gegeven aan het college. Het
college had op zijn beurt geen extern onderzoek moeten laten instellen bij BLICK. De
gemeenteraad (en dus niet het college) had zich alleen moeten richten tot de raad van toezicht.
Dat de gemeente niet voldoende afspraken over toezicht heeft gemaakt met de stichtingen,
komt onder meer doordat in het beleid van de gemeente geen richtlijnen staan over toezicht op
verbonden stichtingen. De gemeente werkt nu aan een voorstel voor een nieuwe beleidsnota
over ‘verbonden partijen’. In die nota staan wél richtlijnen over toezicht op verbonden
stichtingen, maar die zijn volgens de rekenkamer niet voldoende. Zo staat in het voorstel niet
na hoeveel jaar de relatie tussen de gemeente en een stichting moet worden geëvalueerd.
De rekenkamer vindt dat de statuten van de drie stichtingen moeten worden gewijzigd. Wat
betreft de stichting BLICK adviseert de rekenkamer aan de gemeenteraad om hierover, samen
met de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, te overleggen met de raad van toezicht van
de stichting. Verder beveelt de rekenkamer de gemeente aan om in de nieuwe nota verbonden
partijen betere richtlijnen op te nemen over het toezicht op verbonden stichtingen.
In zijn reactie onderschrijft het college alle conclusies van de rekenkamer. Het is de
rekenkamer echter niet geheel duidelijk of het college de aanbevelingen volledig overneemt.
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