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Resultaten enquête raadsleden

Uitkomsten Noord en Midden Limburg



1. Sturing vanuit gemeenteraad

2. Informatievoorziening en inzicht in bijdrage 
en prestaties

3. Bestuurlijk-juridische structuur

4. Gezamenlijk optreden gemeenteraden

5. Publieke verantwoording

6. Controlevragen



Response per gemeente

Totaal aantal raadsleden: 321
Totaal aantal reacties: 178 (55%)
Voltooide reacties: 126 (39%)

Gemeente Totaal aantal 
raadsleden

Response 
percentage

Beesel 15 73%

Bergen 15 53%

Echt-Susteren 23 39%

Gennep 8 47%

Horst a/d Maas 27 48%

Leudal 25 56%

Maasgouw 19 53%

Nederweert 17 59%

Peel en Maas 27 37%

Roerdalen 19 63%

Roermond 31 68%

Venlo 39 46%

Venray 27 70%

Weert 29 52%



1. Sturing vanuit gemeenteraad



1. Sturing vanuit gemeenteraad

In hoeverre heeft uw gemeenteraad, 
middels de hiernaast genoemde 
manieren, invloed op het beleid van de 
VRLN? 



In welke mate ervaart u dat 
de gemeenteraad middels de 
hiervoor genoemde wettelijke 
instrumenten inhoudelijk 
sturing kan geven aan het 
beleid van de VRLN? 

1. Sturing vanuit gemeenteraad



In hoeverre ziet u de 
beleidsambities van uw 
gemeente terug in het 
regionale beleid van de 
VRLN? 

1. Sturing vanuit gemeenteraad



In hoeverre functioneert de 
rolverdeling tussen de 
gemeenteraad en het college 
adequaat ten aanzien van de 
controle op de VRLN?

1. Sturing vanuit gemeenteraad



De gemeenteraad kan 
bijsturen op het functioneren 
van de VRLN via haar 
portefeuillehouder.

1. Sturing vanuit gemeenteraad



2. Informatievoorziening aan raad



De gemeenteraad wordt 
periodiek (binnen de 
planning-en-control cyclus 
van de gemeente) tijdig, 
juist en volledig 
geïnformeerd over de 
prestaties van de VRLN.

2. Informatievoorziening aan raad



De gemeenteraad wordt 
tussentijds geïnformeerd 
door het college wanneer 
prestaties van de VRLN (en 
de gemeentelijke bijdrage 
hiervoor) afwijken van 
gemaakte afspraken.

2. Informatievoorziening aan raad



In het geval van 

incidenten wordt de 
gemeenteraad tijdig 
geïnformeerd door het 
college.

2. Informatievoorziening aan raad



De gemeenteraad heeft 
inzicht in de verhouding 
tussen door de VLRN 
geleverde prestaties en de 
gemeentelijke financiële 
bijdrage aan de VRLN.

2. Informatievoorziening aan raad



In hoeverre is uw gemeenteraad 
geïnformeerd over de 
afwegingen die ten grondslag 
liggen aan de keuze om met 
twee bestuurscommissies te 
werken binnen één 
gemeenschappelijke regeling?

2. Informatievoorziening aan raad



3. Bestuurlijk-juridische structuur



Bent u van mening dat de 
gekozen bestuurlijk-
juridische structuur de 
mate van doelbereik 
(effectiviteit) op het 
terrein van Veiligheid en 
Publieke gezondheid 
belemmert of bevordert?

3. Bestuurlijk-juridische structuur



Bent u van mening dat de 
gekozen bestuurlijk-
juridische structuur bijdraagt 
aan het verminderen van de 
kosten van taakuitvoering 
(efficiëntie) op het terrein 
van Veiligheid en Publieke 
gezondheid?

3. Bestuurlijk-juridische structuur



Ervaart u verschil in de 
mate van sturing die u 
kunt geven aan de 
domeinen Veiligheid en 
Publieke gezondheid?

3. Bestuurlijk-juridische structuur



4. Gezamenlijk optreden gemeenteraden



In hoeverre treden de 14 
gemeenteraden 
gezamenlijk op in hun 
sturing op de VRLN?

4. Gezamenlijk optreden van gemeenteraden



In hoeverre is het naar uw 
mening wenselijk dat de 14 
gemeenteraden 
gezamenlijk optreden in 
hun sturing op de VRLN?

4. Gezamenlijk optreden van gemeenteraden



Is er na een gemeente-
overstijgende ramp of 
calamiteit afstemming met 
andere raden om een 
standpunt in te nemen 
over het verloop van de 
gebeurtenissen en de 
genomen besluiten?

4. Gezamenlijk optreden van gemeenteraden



Moet de huidige mate van 
gezamenlijkheid in het 
optreden door de 
gemeenteraden worden 
geïntensiveerd?

4. Gezamenlijk optreden van gemeenteraden



5. Publieke verantwoording



De gemeenteraad voelt zich 
als volksvertegenwoordigend 
orgaan in staat om adequaat 
te reageren op 
maatschappelijke signalen 
over het functioneren van de 
VRLN.

5. Publieke verantwoording



Is er sprake van directe 
beïnvloeding van burgers, 
ondernemers en 
maatschappelijke 
instellingen op het beleid 
van de VLRN?

5. Publieke verantwoording



In hoeverre draagt naar 
uw mening de 
mogelijkheden voor 
beïnvloeding door burgers, 
ondernemers en 
instellingen bij aan de 
beleidskwaliteit van de 
VRLN?

5. Publieke verantwoording



6. Controlevragen 



Hoe vaak heeft u als 
raadslid te maken (gehad) 
met de VRLN?

6. Controlevragen



Hoe lang bent u raadslid?

6. Controlevragen



Resultaten enquête raadsleden

Uitkomsten per gemeente



Powered by

Enquête regionaal
rekenkameronderzoek VRLN

Gemeente Beesel



Powered by

Aanmaakdatum: vrijdag 14 oktober 2016

11
Totale aantal reacties

Voltooide reacties: 10



Powered by

Q2: In hoeverre heeft uw gemeenteraad, middels de hieronder
genoemde manieren, invloed op het beleid van de VRLN? U kunt per 
categorie de mate van invloed invullen.
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 0



Powered by

Q3: In welke mate ervaart u dat de gemeenteraad middels de hierboven
genoemde wettelijke instrumenten inhoudelijk sturing kan geven aan
het beleid van de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 0



Powered by

Q4: In hoeverre ziet u de beleidsambities van uw gemeente terug in het 
regionale beleid van de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 0



Powered by

Q5: De gemeenteraad heeft inzicht in de verhouding tussen door de 
VLRN geleverde prestaties en de gemeentelijke financiële bijdrage aan 
de VRLN.
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 0



Powered by

Q6: In hoeverre treden de 14 gemeenteraden gezamenlijk op in hun 
sturing op de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 0



Powered by

Q7: In hoeverre is het naar uw mening wenselijk dat de 14 
gemeenteraden gezamenlijk optreden in hun sturing op de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 0



Powered by

Q8: Moet de huidige mate van gezamenlijkheid in het optreden door de 
gemeenteraden worden geïntensiveerd?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 0



Powered by

Q9: In hoeverre is uw gemeenteraad geïnformeerd over de afwegingen die ten 
grondslag liggen aan de keuze om met twee bestuurscommissies te werken
binnen één gemeenschappelijke regeling?

Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Q10: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische structuur de mate 
van doelbereik (effectiviteit) op het terrein van Veiligheid en Publieke gezondheid
belemmert of bevordert?

Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Q11: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische
structuur bijdraagt aan het verminderen van de kosten van 
taakuitvoering (efficiëntie) op het terrein van Veiligheid en Publieke
gezondheid?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Q12: Ervaart u verschil in de mate van sturing die u kunt geven aan de 
domeinen Veiligheid en Publieke gezondheid?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Q15: In hoeverre functioneert de rolverdeling tussen de gemeenteraad 
en het college adequaat ten aanzien van de controle op de VRLN?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Q16: De gemeenteraad wordt periodiek (binnen de planning-en-control 
cyclus van de gemeente) tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de 
prestaties van de VRLN.
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Q17: De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd door het 
college wanneer prestaties van de VRLN (en de gemeentelijke bijdrage
hiervoor) afwijken van gemaakte afspraken.

Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

gemeenteraad tijdig geïnformeerd door het college.
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Q19: De gemeenteraad kan bijsturen op het functioneren van de VRLN 
via haar portefeuillehouder:
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Q20: Is het functioneren van de VRLN wel eens geëvalueerd?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Q22: Heeft u als raadslid te maken gehad met een gemeente-
overstijgende ramp of crisis?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Q24: Is er na een gemeente-overstijgende ramp of calamiteit
afstemming met andere raden om een standpunt in te nemen over het 
verloop van de gebeurtenissen en de genomen besluiten?

Beantwoord: 2    Overgeslagen: 9



Powered by

Q27: De gemeenteraad voelt zich als volksvertegenwoordigend orgaan
in staat om adequaat te reageren op maatschappelijke signalen over 
het functioneren van de VRLN.

Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Q28: Is er sprake van directe beïnvloeding van burgers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen op het beleid van de VLRN?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Q30: In hoeverre draagt naar uw mening de mogelijkheden voor
beïnvloeding door burgers, ondernemers en instellingen bij aan de 
beleidskwaliteit van de VRLN?

Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Q33: Maakt u momenteel in uw gemeente deel uit van een coalitie- of 
oppositiepartij?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Q34: Hoe vaak heeft u als raadslid te maken (gehad) met de VRLN?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Q35: Hoe lang bent u raadslid?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 1



Powered by

Enquête regionaal
rekenkameronderzoek VRLN

Gemeente Bergen



Powered by

Aanmaakdatum: vrijdag 14 oktober 2016

8
Totale aantal reacties

Voltooide reacties: 6



Powered by

Q2: In hoeverre heeft uw gemeenteraad, middels de hieronder genoemde manieren, 
invloed op het beleid van de VRLN? U kunt per categorie de mate van invloed invullen.

Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q3: In welke mate ervaart u dat de gemeenteraad middels de hierboven genoemde
wettelijke instrumenten inhoudelijk sturing kan geven aan het beleid van de 
VRLN?

Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q4: In hoeverre ziet u de beleidsambities van uw gemeente terug in het 
regionale beleid van de VRLN?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q5: De gemeenteraad heeft inzicht in de verhouding tussen door de VLRN 
geleverde prestaties en de gemeentelijke financiële bijdrage aan de VRLN.

Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q6: In hoeverre treden de 14 gemeenteraden gezamenlijk op in hun 
sturing op de VRLN?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q7: In hoeverre is het naar uw mening wenselijk dat de 14 
gemeenteraden gezamenlijk optreden in hun sturing op de VRLN?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q8: Moet de huidige mate van gezamenlijkheid in het optreden door de 
gemeenteraden worden geïntensiveerd?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q9: In hoeverre is uw gemeenteraad geïnformeerd over de afwegingen die ten grondslag liggen aan
de keuze om met twee bestuurscommissies te werken binnen één gemeenschappelijke regeling?

Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q10: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische structuur de mate van 
doelbereik (effectiviteit) op het terrein van Veiligheid en Publieke gezondheid belemmert of 
bevordert?

Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q11: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische structuur bijdraagt aan het 
verminderen van de kosten van taakuitvoering (efficiëntie) op het terrein van Veiligheid en 
Publieke gezondheid?

Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q12: Ervaart u verschil in de mate van sturing die u kunt geven aan de 
domeinen Veiligheid en Publieke gezondheid?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q15: In hoeverre functioneert de rolverdeling tussen de gemeenteraad 
en het college adequaat ten aanzien van de controle op de VRLN?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q16: De gemeenteraad wordt periodiek (binnen de planning-en-control cyclus van de 
gemeente) tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de prestaties van de VRLN.

Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q17: De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd door het college wanneer prestaties
van de VRLN (en de gemeentelijke bijdrage hiervoor) afwijken van gemaakte afspraken.

Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

gemeenteraad tijdig geïnformeerd door het college.
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q19: De gemeenteraad kan bijsturen op het functioneren van de VRLN 
via haar portefeuillehouder:
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q20: Is het functioneren van de VRLN wel eens geëvalueerd?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q22: Heeft u als raadslid te maken gehad met een gemeente-
overstijgende ramp of crisis?
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q24: Is er na een gemeente-overstijgende ramp of calamiteit afstemming met andere raden om 
een standpunt in te nemen over het verloop van de gebeurtenissen en de genomen besluiten?

Beantwoord: 2    Overgeslagen: 6



Powered by

Q27: De gemeenteraad voelt zich als volksvertegenwoordigend orgaan in staat om adequaat
te reageren op maatschappelijke signalen over het functioneren van de VRLN.

Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q28: Is er sprake van directe beïnvloeding van burgers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen op het beleid van de VLRN?
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q30: In hoeverre draagt naar uw mening de mogelijkheden voor 
beïnvloeding door burgers, ondernemers en instellingen bij aan de 
beleidskwaliteit van de VRLN?
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q33: Maakt u momenteel in uw gemeente deel uit van een coalitie- of 
oppositiepartij?
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q34: Hoe vaak heeft u als raadslid te maken (gehad) met de VRLN?
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q35: Hoe lang bent u raadslid?
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Enquête regionaal
rekenkameronderzoek VRLN

Gemeente Echt-Susteren



Powered by

Aanmaakdatum: vrijdag 14 oktober 2016

9
Totale aantal reacties

Voltooide reacties: 5



Powered by

Q2: In hoeverre heeft uw gemeenteraad, middels de hieronder genoemde manieren, invloed op 
het beleid van de VRLN? U kunt per categorie de mate van invloed invullen.

Beantwoord: 8    Overgeslagen: 1



Powered by

Q3: In welke mate ervaart u dat de gemeenteraad middels de hierboven genoemde wettelijke
instrumenten inhoudelijk sturing kan geven aan het beleid van de VRLN?

Beantwoord: 8    Overgeslagen: 1



Powered by

Q4: In hoeverre ziet u de beleidsambities van uw gemeente terug in het 
regionale beleid van de VRLN?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 1



Powered by

Q5: De gemeenteraad heeft inzicht in de verhouding tussen door de VLRN 
geleverde prestaties en de gemeentelijke financiële bijdrage aan de VRLN.

Beantwoord: 8    Overgeslagen: 1



Powered by

Q6: In hoeverre treden de 14 gemeenteraden gezamenlijk op in hun 
sturing op de VRLN?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 1



Powered by

Q7: In hoeverre is het naar uw mening wenselijk dat de 14 
gemeenteraden gezamenlijk optreden in hun sturing op de VRLN?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 1



Powered by

Q8: Moet de huidige mate van gezamenlijkheid in het optreden door de 
gemeenteraden worden geïntensiveerd?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 1



Powered by

Q9: In hoeverre is uw gemeenteraad geïnformeerd over de afwegingen die ten 
grondslag liggen aan de keuze om met twee bestuurscommissies te werken
binnen één gemeenschappelijke regeling?

Beantwoord: 6    Overgeslagen: 3



Powered by

Q10: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische structuur de mate 
van doelbereik (effectiviteit) op het terrein van Veiligheid en Publieke gezondheid
belemmert of bevordert?

Beantwoord: 6    Overgeslagen: 3



Powered by

Q11: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische structuur bijdraagt aan het 
verminderen van de kosten van taakuitvoering (efficiëntie) op het terrein van Veiligheid en 
Publieke gezondheid?

Beantwoord: 6    Overgeslagen: 3



Powered by

Q12: Ervaart u verschil in de mate van sturing die u kunt geven aan de 
domeinen Veiligheid en Publieke gezondheid?
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 3



Powered by

Q15: In hoeverre functioneert de rolverdeling tussen de gemeenteraad 
en het college adequaat ten aanzien van de controle op de VRLN?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 4
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Q16: De gemeenteraad wordt periodiek (binnen de planning-en-control cyclus van de 
gemeente) tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de prestaties van de VRLN.

Beantwoord: 5    Overgeslagen: 4



Powered by

Q17: De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd door het college wanneer
prestaties van de VRLN (en de gemeentelijke bijdrage hiervoor) afwijken van gemaakte
afspraken.

Beantwoord: 5    Overgeslagen: 4
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gemeenteraad tijdig geïnformeerd door het college.
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 4
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Q19: De gemeenteraad kan bijsturen op het functioneren van de VRLN 
via haar portefeuillehouder:
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 4



Powered by

Q20: Is het functioneren van de VRLN wel eens geëvalueerd?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 4



Powered by

Q22: Heeft u als raadslid te maken gehad met een gemeente-
overstijgende ramp of crisis?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 4



Powered by

Q24: Is er na een gemeente-overstijgende ramp of calamiteit afstemming met andere
raden om een standpunt in te nemen over het verloop van de gebeurtenissen en de 
genomen besluiten?

Beantwoord: 2    Overgeslagen: 7
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Q27: De gemeenteraad voelt zich als volksvertegenwoordigend orgaan in staat om 
adequaat te reageren op maatschappelijke signalen over het functioneren van de VRLN.

Beantwoord: 5    Overgeslagen: 4



Powered by

Q28: Is er sprake van directe beïnvloeding van burgers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen op het beleid van de VLRN?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 4



Powered by

Q30: In hoeverre draagt naar uw mening de mogelijkheden voor beïnvloeding door burgers, 
ondernemers en instellingen bij aan de beleidskwaliteit van de VRLN?

Beantwoord: 5    Overgeslagen: 4



Powered by

Q33: Maakt u momenteel in uw gemeente deel uit van een coalitie- of 
oppositiepartij?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 4



Powered by

Q34: Hoe vaak heeft u als raadslid te maken (gehad) met de VRLN?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 4



Powered by

Q35: Hoe lang bent u raadslid?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 4



Powered by

Enquête regionaal
rekenkameronderzoek VRLN

Gemeente Gennep



Powered by

Aanmaakdatum: vrijdag 14 oktober 2016

8
Totale aantal reacties

Voltooide reacties: 6



Powered by

Q2: In hoeverre heeft uw gemeenteraad, middels de hieronder 
genoemde manieren, invloed op het beleid van de VRLN? U kunt per 
categorie de mate van invloed invullen.
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q3: In welke mate ervaart u dat de gemeenteraad middels de hierboven 
genoemde wettelijke instrumenten inhoudelijk sturing kan geven aan 
het beleid van de VRLN?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q4: In hoeverre ziet u de beleidsambities van uw gemeente terug in het 
regionale beleid van de VRLN?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q5: De gemeenteraad heeft inzicht in de verhouding tussen door de 
VLRN geleverde prestaties en de gemeentelijke financiële bijdrage aan 
de VRLN.
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q6: In hoeverre treden de 14 gemeenteraden gezamenlijk op in hun 
sturing op de VRLN?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q7: In hoeverre is het naar uw mening wenselijk dat de 14 
gemeenteraden gezamenlijk optreden in hun sturing op de VRLN?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q8: Moet de huidige mate van gezamenlijkheid in het optreden door de 
gemeenteraden worden geïntensiveerd?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q9: In hoeverre is uw gemeenteraad geïnformeerd over de afwegingen 
die ten grondslag liggen aan de keuze om met twee 
bestuurscommissies te werken binnen één gemeenschappelijke 
regeling?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q10: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische 
structuur de mate van doelbereik (effectiviteit) op het terrein van 
Veiligheid en Publieke gezondheid belemmert of bevordert?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q11: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk juridische 
structuur bijdraagt aan het verminderen van de kosten van 
taakuitvoering (efficiëntie) op het terrein van Veiligheid en Publieke 
gezondheid?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q12: Ervaart u verschil in de mate van sturing die u kunt geven aan de 
domeinen Veiligheid en Publieke gezondheid?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 1



Powered by

Q15: In hoeverre functioneert de rolverdeling tussen de gemeenteraad 
en het college adequaat ten aanzien van de controle op de VRLN?
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q16: De gemeenteraad wordt periodiek (binnen de planning-en-control 
cyclus van de gemeente) tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de 
prestaties van de VRLN.
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q17: De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd door het 
college wanneer prestaties van de VRLN (en de gemeentelijke bijdrage 
hiervoor) afwijken van gemaakte afspraken.
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

gemeenteraad tijdig geïnformeerd door het college.
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q19: De gemeenteraad kan bijsturen op het functioneren van de VRLN 
via haar portefeuillehouder:
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q20: Is het functioneren van de VRLN wel eens geëvalueerd?
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q22: Heeft u als raadslid te maken gehad met een gemeente-
overstijgende ramp of crisis?
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q24: Is er na een gemeente-overstijgende ramp of calamiteit 
afstemming met andere raden om een standpunt in te nemen over het 
verloop van de gebeurtenissen en de genomen besluiten?
Beantwoord: 2    Overgeslagen: 6



Powered by

Q27: De gemeenteraad voelt zich als volksvertegenwoordigend orgaan 
in staat om adequaat te reageren op maatschappelijke signalen over 
het functioneren van de VRLN.
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q28: Is er sprake van directe beïnvloeding van burgers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen op het beleid van de VLRN?
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q30: In hoeverre draagt naar uw mening de mogelijkheden voor 
beïnvloeding door burgers, ondernemers en instellingen bij aan de 
beleidskwaliteit van de VRLN?
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q33: Maakt u momenteel in uw gemeente deel uit van een coalitie- of 
oppositiepartij?
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q34: Hoe vaak heeft u als raadslid te maken (gehad) met de VRLN?
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Q35: Hoe lang bent u raadslid?
Beantwoord: 6    Overgeslagen: 2



Powered by

Enquête regionaal
rekenkameronderzoek VRLN

Horst aan de Maas



Powered by

Aanmaakdatum: vrijdag 14 oktober 2016
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Totale aantal reacties

Voltooide reacties: 7



Powered by

Q2: In hoeverre heeft uw gemeenteraad, middels de hieronder 
genoemde manieren, invloed op het beleid van de VRLN? U kunt per 
categorie de mate van invloed invullen.
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 4



Powered by

Q3: In welke mate ervaart u dat de gemeenteraad middels de hierboven 
genoemde wettelijke instrumenten inhoudelijk sturing kan geven aan 
het beleid van de VRLN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 4



Powered by

Q4: In hoeverre ziet u de beleidsambities van uw gemeente terug in het 
regionale beleid van de VRLN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 4



Powered by

Q5: De gemeenteraad heeft inzicht in de verhouding tussen door de 
VLRN geleverde prestaties en de gemeentelijke financiële bijdrage aan 
de VRLN.
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 4



Powered by

Q6: In hoeverre treden de 14 gemeenteraden gezamenlijk op in hun 
sturing op de VRLN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 4



Powered by

Q7: In hoeverre is het naar uw mening wenselijk dat de 14 
gemeenteraden gezamenlijk optreden in hun sturing op de VRLN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 4



Powered by

Q8: Moet de huidige mate van gezamenlijkheid in het optreden door de 
gemeenteraden worden geïntensiveerd?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 4



Powered by

Q9: In hoeverre is uw gemeenteraad geïnformeerd over de afwegingen 
die ten grondslag liggen aan de keuze om met twee 
bestuurscommissies te werken binnen één gemeenschappelijke 
regeling?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 5



Powered by

Q10: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische 
structuur de mate van doelbereik (effectiviteit) op het terrein van 
Veiligheid en Publieke gezondheid belemmert of bevordert?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 5



Powered by

Q11: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk juridische 
structuur bijdraagt aan het verminderen van de kosten van 
taakuitvoering (efficiëntie) op het terrein van Veiligheid en Publieke 
gezondheid?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 5



Powered by

Q12: Ervaart u verschil in de mate van sturing die u kunt geven aan de 
domeinen Veiligheid en Publieke gezondheid?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 5



Powered by

Q15: In hoeverre functioneert de rolverdeling tussen de gemeenteraad 
en het college adequaat ten aanzien van de controle op de VRLN?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 5



Powered by

Q16: De gemeenteraad wordt periodiek (binnen de planning-en-control 
cyclus van de gemeente) tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de 
prestaties van de VRLN.
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 5



Powered by

Q17: De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd door het 
college wanneer prestaties van de VRLN (en de gemeentelijke bijdrage 
hiervoor) afwijken van gemaakte afspraken.
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 5



Powered by

gemeenteraad tijdig geïnformeerd door het college.
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 5



Powered by

Q19: De gemeenteraad kan bijsturen op het functioneren van de VRLN 
via haar portefeuillehouder:
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 5



Powered by

Q20: Is het functioneren van de VRLN wel eens geëvalueerd?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 5



Powered by

Q22: Heeft u als raadslid te maken gehad met een gemeente-
overstijgende ramp of crisis?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 5



Powered by

Q27: De gemeenteraad voelt zich als volksvertegenwoordigend orgaan 
in staat om adequaat te reageren op maatschappelijke signalen over 
het functioneren van de VRLN.
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 6



Powered by

Q28: Is er sprake van directe beïnvloeding van burgers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen op het beleid van de VLRN?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 6



Powered by

Q30: In hoeverre draagt naar uw mening de mogelijkheden voor 
beïnvloeding door burgers, ondernemers en instellingen bij aan de 
beleidskwaliteit van de VRLN?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 6



Powered by

Q33: Maakt u momenteel in uw gemeente deel uit van een coalitie- of 
oppositiepartij?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 6



Powered by

Q34: Hoe vaak heeft u als raadslid te maken (gehad) met de VRLN?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 6



Powered by

Q35: Hoe lang bent u raadslid?
Beantwoord: 7    Overgeslagen: 6



Powered by

Enquête regionaal
rekenkameronderzoek VRLN

Gemeente Leudal



Powered by

Aanmaakdatum: vrijdag 14 oktober 2016
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Voltooide reacties: 11



Powered by

Q2: In hoeverre heeft uw gemeenteraad, middels de hieronder 
genoemde manieren, invloed op het beleid van de VRLN? U kunt per 
categorie de mate van invloed invullen.
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q3: In welke mate ervaart u dat de gemeenteraad middels de hierboven 
genoemde wettelijke instrumenten inhoudelijk sturing kan geven aan 
het beleid van de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q4: In hoeverre ziet u de beleidsambities van uw gemeente terug in het 
regionale beleid van de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q5: De gemeenteraad heeft inzicht in de verhouding tussen door de 
VLRN geleverde prestaties en de gemeentelijke financiële bijdrage aan 
de VRLN.
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q6: In hoeverre treden de 14 gemeenteraden gezamenlijk op in hun 
sturing op de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q7: In hoeverre is het naar uw mening wenselijk dat de 14 
gemeenteraden gezamenlijk optreden in hun sturing op de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q8: Moet de huidige mate van gezamenlijkheid in het optreden door de 
gemeenteraden worden geïntensiveerd?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q9: In hoeverre is uw gemeenteraad geïnformeerd over de afwegingen 
die ten grondslag liggen aan de keuze om met twee 
bestuurscommissies te werken binnen één gemeenschappelijke 
regeling?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q10: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische 
structuur de mate van doelbereik (effectiviteit) op het terrein van 
Veiligheid en Publieke gezondheid belemmert of bevordert?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q11: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk juridische 
structuur bijdraagt aan het verminderen van de kosten van 
taakuitvoering (efficiëntie) op het terrein van Veiligheid en Publieke 
gezondheid?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q12: Ervaart u verschil in de mate van sturing die u kunt geven aan de 
domeinen Veiligheid en Publieke gezondheid?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q15: In hoeverre functioneert de rolverdeling tussen de gemeenteraad 
en het college adequaat ten aanzien van de controle op de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q16: De gemeenteraad wordt periodiek (binnen de planning-en-control 
cyclus van de gemeente) tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de 
prestaties van de VRLN.
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q17: De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd door het 
college wanneer prestaties van de VRLN (en de gemeentelijke bijdrage 
hiervoor) afwijken van gemaakte afspraken.
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

gemeenteraad tijdig geïnformeerd door het college.
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q19: De gemeenteraad kan bijsturen op het functioneren van de VRLN 
via haar portefeuillehouder:
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q20: Is het functioneren van de VRLN wel eens geëvalueerd?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q22: Heeft u als raadslid te maken gehad met een gemeente-
overstijgende ramp of crisis?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q27: De gemeenteraad voelt zich als volksvertegenwoordigend orgaan 
in staat om adequaat te reageren op maatschappelijke signalen over 
het functioneren van de VRLN.
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q28: Is er sprake van directe beïnvloeding van burgers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen op het beleid van de VLRN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q30: In hoeverre draagt naar uw mening de mogelijkheden voor 
beïnvloeding door burgers, ondernemers en instellingen bij aan de 
beleidskwaliteit van de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q33: Maakt u momenteel in uw gemeente deel uit van een coalitie- of 
oppositiepartij?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q34: Hoe vaak heeft u als raadslid te maken (gehad) met de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Q35: Hoe lang bent u raadslid?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 3



Powered by

Enquête regionaal
rekenkameronderzoek VRLN

Gemeente Maasgouw
woensdag 4 januari 2017



Powered by
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Totale aantal reacties

Voltooide reacties: 9



Powered by

Q2: In hoeverre heeft uw gemeenteraad, middels de hieronder 
genoemde manieren, invloed op het beleid van de VRLN? U kunt per 
categorie de mate van invloed invullen.
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 0



Powered by

Q3: In welke mate ervaart u dat de gemeenteraad middels de hierboven 
genoemde wettelijke instrumenten inhoudelijk sturing kan geven aan 
het beleid van de VRLN?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 0



Powered by

Q4: In hoeverre ziet u de beleidsambities van uw gemeente terug in het 
regionale beleid van de VRLN?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 0



Powered by

Q5: De gemeenteraad heeft inzicht in de verhouding tussen door de 
VLRN geleverde prestaties en de gemeentelijke financiële bijdrage aan 
de VRLN.
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 0



Powered by

Q6: In hoeverre treden de 14 gemeenteraden gezamenlijk op in hun 
sturing op de VRLN?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 0



Powered by

Q7: In hoeverre is het naar uw mening wenselijk dat de 14 
gemeenteraden gezamenlijk optreden in hun sturing op de VRLN?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 0



Powered by

Q8: Moet de huidige mate van gezamenlijkheid in het optreden door de 
gemeenteraden worden geïntensiveerd?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 0



Powered by

Q9: In hoeverre is uw gemeenteraad geïnformeerd over de afwegingen 
die ten grondslag liggen aan de keuze om met twee 
bestuurscommissies te werken binnen één gemeenschappelijke 
regeling?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q10: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische 
structuur de mate van doelbereik (effectiviteit) op het terrein van 
Veiligheid en Publieke gezondheid belemmert of bevordert?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q11: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk juridische 
structuur bijdraagt aan het verminderen van de kosten van 
taakuitvoering (efficiëntie) op het terrein van Veiligheid en Publieke 
gezondheid?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q12: Ervaart u verschil in de mate van sturing die u kunt geven aan de 
domeinen Veiligheid en Publieke gezondheid?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q15: In hoeverre functioneert de rolverdeling tussen de gemeenteraad 
en het college adequaat ten aanzien van de controle op de VRLN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q16: De gemeenteraad wordt periodiek (binnen de planning-en-control 
cyclus van de gemeente) tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de 
prestaties van de VRLN.
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q17: De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd door het 
college wanneer prestaties van de VRLN (en de gemeentelijke bijdrage 
hiervoor) afwijken van gemaakte afspraken.
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

gemeenteraad tijdig geïnformeerd door het college.
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q19: De gemeenteraad kan bijsturen op het functioneren van de VRLN 
via haar portefeuillehouder:
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q20: Is het functioneren van de VRLN wel eens geëvalueerd?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q22: Heeft u als raadslid te maken gehad met een gemeente-
overstijgende ramp of crisis?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q27: De gemeenteraad voelt zich als volksvertegenwoordigend orgaan 
in staat om adequaat te reageren op maatschappelijke signalen over 
het functioneren van de VRLN.
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q28: Is er sprake van directe beïnvloeding van burgers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen op het beleid van de VLRN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q30: In hoeverre draagt naar uw mening de mogelijkheden voor 
beïnvloeding door burgers, ondernemers en instellingen bij aan de 
beleidskwaliteit van de VRLN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q33: Maakt u momenteel in uw gemeente deel uit van een coalitie- of 
oppositiepartij?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q34: Hoe vaak heeft u als raadslid te maken (gehad) met de VRLN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q35: Hoe lang bent u raadslid?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Enquête regionaal
rekenkameronderzoek VRLN

Gemeente Nederweert



Powered by

Aanmaakdatum: vrijdag 14 oktober 2016

10
Totale aantal reacties

Voltooide reacties: 3



Powered by

Q2: In hoeverre heeft uw gemeenteraad, middels de hieronder 
genoemde manieren, invloed op het beleid van de VRLN? U kunt per 
categorie de mate van invloed invullen.
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q3: In welke mate ervaart u dat de gemeenteraad middels de hierboven 
genoemde wettelijke instrumenten inhoudelijk sturing kan geven aan 
het beleid van de VRLN?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q4: In hoeverre ziet u de beleidsambities van uw gemeente terug in het 
regionale beleid van de VRLN?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q5: De gemeenteraad heeft inzicht in de verhouding tussen door de 
VLRN geleverde prestaties en de gemeentelijke financiële bijdrage aan 
de VRLN.
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q6: In hoeverre treden de 14 gemeenteraden gezamenlijk op in hun 
sturing op de VRLN?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q7: In hoeverre is het naar uw mening wenselijk dat de 14 
gemeenteraden gezamenlijk optreden in hun sturing op de VRLN?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q8: Moet de huidige mate van gezamenlijkheid in het optreden door de 
gemeenteraden worden geïntensiveerd?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q9: In hoeverre is uw gemeenteraad geïnformeerd over de afwegingen 
die ten grondslag liggen aan de keuze om met twee 
bestuurscommissies te werken binnen één gemeenschappelijke 
regeling?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q10: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische 
structuur de mate van doelbereik (effectiviteit) op het terrein van 
Veiligheid en Publieke gezondheid belemmert of bevordert?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q11: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk juridische 
structuur bijdraagt aan het verminderen van de kosten van 
taakuitvoering (efficiëntie) op het terrein van Veiligheid en Publieke 
gezondheid?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q12: Ervaart u verschil in de mate van sturing die u kunt geven aan de 
domeinen Veiligheid en Publieke gezondheid?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q15: In hoeverre functioneert de rolverdeling tussen de gemeenteraad 
en het college adequaat ten aanzien van de controle op de VRLN?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q16: De gemeenteraad wordt periodiek (binnen de planning-en-control 
cyclus van de gemeente) tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de 
prestaties van de VRLN.
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q17: De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd door het 
college wanneer prestaties van de VRLN (en de gemeentelijke bijdrage 
hiervoor) afwijken van gemaakte afspraken.
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

gemeenteraad tijdig geïnformeerd door het college.
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q19: De gemeenteraad kan bijsturen op het functioneren van de VRLN 
via haar portefeuillehouder:
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q20: Is het functioneren van de VRLN wel eens geëvalueerd?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q22: Heeft u als raadslid te maken gehad met een gemeente-
overstijgende ramp of crisis?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q24: Is er na een gemeente-overstijgende ramp of calamiteit 
afstemming met andere raden om een standpunt in te nemen over het 
verloop van de gebeurtenissen en de genomen besluiten?
Beantwoord: 2    Overgeslagen: 8



Powered by

Q27: De gemeenteraad voelt zich als volksvertegenwoordigend orgaan 
in staat om adequaat te reageren op maatschappelijke signalen over 
het functioneren van de VRLN.
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q28: Is er sprake van directe beïnvloeding van burgers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen op het beleid van de VLRN?
Beantwoord: 5    Overgeslagen: 5



Powered by

Q30: In hoeverre draagt naar uw mening de mogelijkheden voor 
beïnvloeding door burgers, ondernemers en instellingen bij aan de 
beleidskwaliteit van de VRLN?
Beantwoord: 4    Overgeslagen: 6



Powered by

Q33: Maakt u momenteel in uw gemeente deel uit van een coalitie- of 
oppositiepartij?
Beantwoord: 3    Overgeslagen: 7



Powered by

Q34: Hoe vaak heeft u als raadslid te maken (gehad) met de VRLN?
Beantwoord: 3    Overgeslagen: 7



Powered by

Q35: Hoe lang bent u raadslid?
Beantwoord: 3    Overgeslagen: 7



Powered by

Enquête regionaal
rekenkameronderzoek VRLN

Gemeente Peel en Maas
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Totale aantal reacties
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Powered by

Q2: In hoeverre heeft uw gemeenteraad, middels de hieronder 
genoemde manieren, invloed op het beleid van de VRLN? U kunt per 
categorie de mate van invloed invullen.
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q3: In welke mate ervaart u dat de gemeenteraad middels de hierboven 
genoemde wettelijke instrumenten inhoudelijk sturing kan geven aan 
het beleid van de VRLN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q4: In hoeverre ziet u de beleidsambities van uw gemeente terug in het 
regionale beleid van de VRLN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q5: De gemeenteraad heeft inzicht in de verhouding tussen door de 
VLRN geleverde prestaties en de gemeentelijke financiële bijdrage aan 
de VRLN.
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q6: In hoeverre treden de 14 gemeenteraden gezamenlijk op in hun 
sturing op de VRLN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q7: In hoeverre is het naar uw mening wenselijk dat de 14 
gemeenteraden gezamenlijk optreden in hun sturing op de VRLN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q8: Moet de huidige mate van gezamenlijkheid in het optreden door de 
gemeenteraden worden geïntensiveerd?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q9: In hoeverre is uw gemeenteraad geïnformeerd over de afwegingen 
die ten grondslag liggen aan de keuze om met twee 
bestuurscommissies te werken binnen één gemeenschappelijke 
regeling?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q10: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische 
structuur de mate van doelbereik (effectiviteit) op het terrein van 
Veiligheid en Publieke gezondheid belemmert of bevordert?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q11: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk juridische 
structuur bijdraagt aan het verminderen van de kosten van 
taakuitvoering (efficiëntie) op het terrein van Veiligheid en Publieke 
gezondheid?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 2



Powered by

Q12: Ervaart u verschil in de mate van sturing die u kunt geven aan de 
domeinen Veiligheid en Publieke gezondheid?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q15: In hoeverre functioneert de rolverdeling tussen de gemeenteraad 
en het college adequaat ten aanzien van de controle op de VRLN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q16: De gemeenteraad wordt periodiek (binnen de planning-en-control 
cyclus van de gemeente) tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de 
prestaties van de VRLN.
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q17: De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd door het 
college wanneer prestaties van de VRLN (en de gemeentelijke bijdrage 
hiervoor) afwijken van gemaakte afspraken.
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

gemeenteraad tijdig geïnformeerd door het college.
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q19: De gemeenteraad kan bijsturen op het functioneren van de VRLN 
via haar portefeuillehouder:
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q20: Is het functioneren van de VRLN wel eens geëvalueerd?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q22: Heeft u als raadslid te maken gehad met een gemeente-
overstijgende ramp of crisis?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q24: Is er na een gemeente-overstijgende ramp of calamiteit 
afstemming met andere raden om een standpunt in te nemen over het 
verloop van de gebeurtenissen en de genomen besluiten?
Beantwoord: 1    Overgeslagen: 9



Powered by

Q27: De gemeenteraad voelt zich als volksvertegenwoordigend orgaan 
in staat om adequaat te reageren op maatschappelijke signalen over 
het functioneren van de VRLN.
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q28: Is er sprake van directe beïnvloeding van burgers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen op het beleid van de VLRN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q30: In hoeverre draagt naar uw mening de mogelijkheden voor 
beïnvloeding door burgers, ondernemers en instellingen bij aan de 
beleidskwaliteit van de VRLN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q33: Maakt u momenteel in uw gemeente deel uit van een coalitie- of 
oppositiepartij?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q34: Hoe vaak heeft u als raadslid te maken (gehad) met de VRLN?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by

Q35: Hoe lang bent u raadslid?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 1



Powered by
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Powered by

Q2: In hoeverre heeft uw gemeenteraad, middels de hieronder 
genoemde manieren, invloed op het beleid van de VRLN? U kunt per 
categorie de mate van invloed invullen.
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 1



Powered by

Q3: In welke mate ervaart u dat de gemeenteraad middels de hierboven 
genoemde wettelijke instrumenten inhoudelijk sturing kan geven aan 
het beleid van de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 1



Powered by

Q4: In hoeverre ziet u de beleidsambities van uw gemeente terug in het 
regionale beleid van de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 1



Powered by

Q5: De gemeenteraad heeft inzicht in de verhouding tussen door de 
VLRN geleverde prestaties en de gemeentelijke financiële bijdrage aan 
de VRLN.
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 1



Powered by

Q6: In hoeverre treden de 14 gemeenteraden gezamenlijk op in hun 
sturing op de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 1



Powered by

Q7: In hoeverre is het naar uw mening wenselijk dat de 14 
gemeenteraden gezamenlijk optreden in hun sturing op de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 1



Powered by

Q8: Moet de huidige mate van gezamenlijkheid in het optreden door de 
gemeenteraden worden geïntensiveerd?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 1



Powered by

Q9: In hoeverre is uw gemeenteraad geïnformeerd over de afwegingen 
die ten grondslag liggen aan de keuze om met twee 
bestuurscommissies te werken binnen één gemeenschappelijke 
regeling?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Q10: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische 
structuur de mate van doelbereik (effectiviteit) op het terrein van 
Veiligheid en Publieke gezondheid belemmert of bevordert?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Q11: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk juridische 
structuur bijdraagt aan het verminderen van de kosten van 
taakuitvoering (efficiëntie) op het terrein van Veiligheid en Publieke 
gezondheid?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Q12: Ervaart u verschil in de mate van sturing die u kunt geven aan de 
domeinen Veiligheid en Publieke gezondheid?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Q15: In hoeverre functioneert de rolverdeling tussen de gemeenteraad 
en het college adequaat ten aanzien van de controle op de VRLN?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Q16: De gemeenteraad wordt periodiek (binnen de planning-en-control 
cyclus van de gemeente) tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de 
prestaties van de VRLN.
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Q17: De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd door het 
college wanneer prestaties van de VRLN (en de gemeentelijke bijdrage 
hiervoor) afwijken van gemaakte afspraken.
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

gemeenteraad tijdig geïnformeerd door het college.
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Q19: De gemeenteraad kan bijsturen op het functioneren van de VRLN 
via haar portefeuillehouder:
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Q20: Is het functioneren van de VRLN wel eens geëvalueerd?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Q22: Heeft u als raadslid te maken gehad met een gemeente-
overstijgende ramp of crisis?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Q24: Is er na een gemeente-overstijgende ramp of calamiteit 
afstemming met andere raden om een standpunt in te nemen over het 
verloop van de gebeurtenissen en de genomen besluiten?
Beantwoord: 3    Overgeslagen: 9



Powered by

Q27: De gemeenteraad voelt zich als volksvertegenwoordigend orgaan 
in staat om adequaat te reageren op maatschappelijke signalen over 
het functioneren van de VRLN.
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Q28: Is er sprake van directe beïnvloeding van burgers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen op het beleid van de VLRN?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Q30: In hoeverre draagt naar uw mening de mogelijkheden voor 
beïnvloeding door burgers, ondernemers en instellingen bij aan de 
beleidskwaliteit van de VRLN?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Q33: Maakt u momenteel in uw gemeente deel uit van een coalitie- of 
oppositiepartij?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Q34: Hoe vaak heeft u als raadslid te maken (gehad) met de VRLN?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Q35: Hoe lang bent u raadslid?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 2



Powered by

Enquête regionaal
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Powered by

Q2: In hoeverre heeft uw gemeenteraad, middels de hieronder 
genoemde manieren, invloed op het beleid van de VRLN? U kunt per 
categorie de mate van invloed invullen.
Beantwoord: 17    Overgeslagen: 4



Powered by

Q3: In welke mate ervaart u dat de gemeenteraad middels de hierboven 
genoemde wettelijke instrumenten inhoudelijk sturing kan geven aan 
het beleid van de VRLN?
Beantwoord: 17    Overgeslagen: 4



Powered by

Q4: In hoeverre ziet u de beleidsambities van uw gemeente terug in het 
regionale beleid van de VRLN?
Beantwoord: 17    Overgeslagen: 4



Powered by

Q5: De gemeenteraad heeft inzicht in de verhouding tussen door de 
VLRN geleverde prestaties en de gemeentelijke financiële bijdrage aan 
de VRLN.
Beantwoord: 17    Overgeslagen: 4



Powered by

Q6: In hoeverre treden de 14 gemeenteraden gezamenlijk op in hun 
sturing op de VRLN?
Beantwoord: 17    Overgeslagen: 4



Powered by

Q7: In hoeverre is het naar uw mening wenselijk dat de 14 
gemeenteraden gezamenlijk optreden in hun sturing op de VRLN?
Beantwoord: 17    Overgeslagen: 4



Powered by

Q8: Moet de huidige mate van gezamenlijkheid in het optreden door de 
gemeenteraden worden geïntensiveerd?
Beantwoord: 17    Overgeslagen: 4



Powered by

Q9: In hoeverre is uw gemeenteraad geïnformeerd over de afwegingen 
die ten grondslag liggen aan de keuze om met twee 
bestuurscommissies te werken binnen één gemeenschappelijke 
regeling?
Beantwoord: 17    Overgeslagen: 4



Powered by

Q10: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische 
structuur de mate van doelbereik (effectiviteit) op het terrein van 
Veiligheid en Publieke gezondheid belemmert of bevordert?
Beantwoord: 17    Overgeslagen: 4



Powered by

Q11: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk juridische 
structuur bijdraagt aan het verminderen van de kosten van 
taakuitvoering (efficiëntie) op het terrein van Veiligheid en Publieke 
gezondheid?
Beantwoord: 17    Overgeslagen: 4



Powered by

Q12: Ervaart u verschil in de mate van sturing die u kunt geven aan de 
domeinen Veiligheid en Publieke gezondheid?
Beantwoord: 17    Overgeslagen: 4



Powered by

Q15: In hoeverre functioneert de rolverdeling tussen de gemeenteraad 
en het college adequaat ten aanzien van de controle op de VRLN?
Beantwoord: 16    Overgeslagen: 5



Powered by

Q16: De gemeenteraad wordt periodiek (binnen de planning-en-control 
cyclus van de gemeente) tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de 
prestaties van de VRLN.
Beantwoord: 16    Overgeslagen: 5



Powered by

Q17: De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd door het 
college wanneer prestaties van de VRLN (en de gemeentelijke bijdrage 
hiervoor) afwijken van gemaakte afspraken.
Beantwoord: 16    Overgeslagen: 5



Powered by

gemeenteraad tijdig geïnformeerd door het college.
Beantwoord: 16    Overgeslagen: 5



Powered by

Q19: De gemeenteraad kan bijsturen op het functioneren van de VRLN 
via haar portefeuillehouder:
Beantwoord: 16    Overgeslagen: 5



Powered by

Q20: Is het functioneren van de VRLN wel eens geëvalueerd?
Beantwoord: 16    Overgeslagen: 5



Powered by

Q22: Heeft u als raadslid te maken gehad met een gemeente-
overstijgende ramp of crisis?
Beantwoord: 16    Overgeslagen: 5



Powered by

Q24: Is er na een gemeente-overstijgende ramp of calamiteit 
afstemming met andere raden om een standpunt in te nemen over het 
verloop van de gebeurtenissen en de genomen besluiten?
Beantwoord: 10    Overgeslagen: 11



Powered by

Q27: De gemeenteraad voelt zich als volksvertegenwoordigend orgaan 
in staat om adequaat te reageren op maatschappelijke signalen over 
het functioneren van de VRLN.
Beantwoord: 16    Overgeslagen: 5



Powered by

Q28: Is er sprake van directe beïnvloeding van burgers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen op het beleid van de VLRN?
Beantwoord: 16    Overgeslagen: 5



Powered by

Q30: In hoeverre draagt naar uw mening de mogelijkheden voor 
beïnvloeding door burgers, ondernemers en instellingen bij aan de 
beleidskwaliteit van de VRLN?
Beantwoord: 16    Overgeslagen: 5



Powered by

Q33: Maakt u momenteel in uw gemeente deel uit van een coalitie- of 
oppositiepartij?
Beantwoord: 16    Overgeslagen: 5



Powered by

Q34: Hoe vaak heeft u als raadslid te maken (gehad) met de VRLN?
Beantwoord: 16    Overgeslagen: 5



Powered by

Q35: Hoe lang bent u raadslid?
Beantwoord: 16    Overgeslagen: 5



Powered by
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Powered by

Q2: In hoeverre heeft uw gemeenteraad, middels de hieronder 
genoemde manieren, invloed op het beleid van de VRLN? U kunt per 
categorie de mate van invloed invullen.
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 4



Powered by

Q3: In welke mate ervaart u dat de gemeenteraad middels de hierboven 
genoemde wettelijke instrumenten inhoudelijk sturing kan geven aan 
het beleid van de VRLN?
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 4



Powered by

Q4: In hoeverre ziet u de beleidsambities van uw gemeente terug in het 
regionale beleid van de VRLN?
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 4



Powered by

Q5: De gemeenteraad heeft inzicht in de verhouding tussen door de 
VLRN geleverde prestaties en de gemeentelijke financiële bijdrage aan 
de VRLN.
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 4



Powered by

Q6: In hoeverre treden de 14 gemeenteraden gezamenlijk op in hun 
sturing op de VRLN?
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 4



Powered by

Q7: In hoeverre is het naar uw mening wenselijk dat de 14 
gemeenteraden gezamenlijk optreden in hun sturing op de VRLN?
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 4



Powered by

Q8: Moet de huidige mate van gezamenlijkheid in het optreden door de 
gemeenteraden worden geïntensiveerd?
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 4



Powered by

Q9: In hoeverre is uw gemeenteraad geïnformeerd over de afwegingen 
die ten grondslag liggen aan de keuze om met twee 
bestuurscommissies te werken binnen één gemeenschappelijke 
regeling?
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Q10: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische 
structuur de mate van doelbereik (effectiviteit) op het terrein van 
Veiligheid en Publieke gezondheid belemmert of bevordert?
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Q11: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk juridische 
structuur bijdraagt aan het verminderen van de kosten van 
taakuitvoering (efficiëntie) op het terrein van Veiligheid en Publieke 
gezondheid?
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Q12: Ervaart u verschil in de mate van sturing die u kunt geven aan de 
domeinen Veiligheid en Publieke gezondheid?
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Q15: In hoeverre functioneert de rolverdeling tussen de gemeenteraad 
en het college adequaat ten aanzien van de controle op de VRLN?
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Q16: De gemeenteraad wordt periodiek (binnen de planning-en-control 
cyclus van de gemeente) tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de 
prestaties van de VRLN.
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Q17: De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd door het 
college wanneer prestaties van de VRLN (en de gemeentelijke bijdrage 
hiervoor) afwijken van gemaakte afspraken.
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

gemeenteraad tijdig geïnformeerd door het college.
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Q19: De gemeenteraad kan bijsturen op het functioneren van de VRLN 
via haar portefeuillehouder:
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Q20: Is het functioneren van de VRLN wel eens geëvalueerd?
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Q22: Heeft u als raadslid te maken gehad met een gemeente-
overstijgende ramp of crisis?
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Q27: De gemeenteraad voelt zich als volksvertegenwoordigend orgaan 
in staat om adequaat te reageren op maatschappelijke signalen over 
het functioneren van de VRLN.
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Q28: Is er sprake van directe beïnvloeding van burgers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen op het beleid van de VLRN?
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Q30: In hoeverre draagt naar uw mening de mogelijkheden voor 
beïnvloeding door burgers, ondernemers en instellingen bij aan de 
beleidskwaliteit van de VRLN?
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Q33: Maakt u momenteel in uw gemeente deel uit van een coalitie- of 
oppositiepartij?
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Q34: Hoe vaak heeft u als raadslid te maken (gehad) met de VRLN?
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Q35: Hoe lang bent u raadslid?
Beantwoord: 12    Overgeslagen: 6



Powered by

Enquête regionaal
rekenkameronderzoek VRLN

Gemeente Venray



Powered by

Aanmaakdatum: vrijdag 14 oktober 2016

19
Totale aantal reacties

Voltooide reacties: 14



Powered by

Q2: In hoeverre heeft uw gemeenteraad, middels de hieronder 
genoemde manieren, invloed op het beleid van de VRLN? U kunt per 
categorie de mate van invloed invullen.
Beantwoord: 15    Overgeslagen: 4



Powered by

Q3: In welke mate ervaart u dat de gemeenteraad middels de hierboven 
genoemde wettelijke instrumenten inhoudelijk sturing kan geven aan 
het beleid van de VRLN?
Beantwoord: 15    Overgeslagen: 4



Powered by

Q4: In hoeverre ziet u de beleidsambities van uw gemeente terug in het 
regionale beleid van de VRLN?
Beantwoord: 15    Overgeslagen: 4



Powered by

Q5: De gemeenteraad heeft inzicht in de verhouding tussen door de 
VLRN geleverde prestaties en de gemeentelijke financiële bijdrage aan 
de VRLN.
Beantwoord: 15    Overgeslagen: 4



Powered by

Q6: In hoeverre treden de 14 gemeenteraden gezamenlijk op in hun 
sturing op de VRLN?
Beantwoord: 15    Overgeslagen: 4



Powered by

Q7: In hoeverre is het naar uw mening wenselijk dat de 14 
gemeenteraden gezamenlijk optreden in hun sturing op de VRLN?
Beantwoord: 15    Overgeslagen: 4



Powered by

Q8: Moet de huidige mate van gezamenlijkheid in het optreden door de 
gemeenteraden worden geïntensiveerd?
Beantwoord: 15    Overgeslagen: 4



Powered by

Q9: In hoeverre is uw gemeenteraad geïnformeerd over de afwegingen 
die ten grondslag liggen aan de keuze om met twee 
bestuurscommissies te werken binnen één gemeenschappelijke 
regeling?
Beantwoord: 15    Overgeslagen: 4



Powered by

Q10: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische 
structuur de mate van doelbereik (effectiviteit) op het terrein van 
Veiligheid en Publieke gezondheid belemmert of bevordert?
Beantwoord: 15    Overgeslagen: 4



Powered by

Q11: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk juridische 
structuur bijdraagt aan het verminderen van de kosten van 
taakuitvoering (efficiëntie) op het terrein van Veiligheid en Publieke 
gezondheid?
Beantwoord: 15    Overgeslagen: 4



Powered by

Q12: Ervaart u verschil in de mate van sturing die u kunt geven aan de 
domeinen Veiligheid en Publieke gezondheid?
Beantwoord: 15    Overgeslagen: 4



Powered by

Q15: In hoeverre functioneert de rolverdeling tussen de gemeenteraad 
en het college adequaat ten aanzien van de controle op de VRLN?
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 5



Powered by

Q16: De gemeenteraad wordt periodiek (binnen de planning-en-control 
cyclus van de gemeente) tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de 
prestaties van de VRLN.
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 5



Powered by

Q17: De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd door het 
college wanneer prestaties van de VRLN (en de gemeentelijke bijdrage 
hiervoor) afwijken van gemaakte afspraken.
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 5



Powered by

gemeenteraad tijdig geïnformeerd door het college.
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 5



Powered by

Q19: De gemeenteraad kan bijsturen op het functioneren van de VRLN 
via haar portefeuillehouder:
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 5
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Q20: Is het functioneren van de VRLN wel eens geëvalueerd?
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 5
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Q22: Heeft u als raadslid te maken gehad met een gemeente-
overstijgende ramp of crisis?
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 5
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Q24: Is er na een gemeente-overstijgende ramp of calamiteit 
afstemming met andere raden om een standpunt in te nemen over het 
verloop van de gebeurtenissen en de genomen besluiten?
Beantwoord: 1    Overgeslagen: 18
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Q27: De gemeenteraad voelt zich als volksvertegenwoordigend orgaan 
in staat om adequaat te reageren op maatschappelijke signalen over 
het functioneren van de VRLN.
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 5
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Q28: Is er sprake van directe beïnvloeding van burgers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen op het beleid van de VLRN?
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 5
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Q30: In hoeverre draagt naar uw mening de mogelijkheden voor 
beïnvloeding door burgers, ondernemers en instellingen bij aan de 
beleidskwaliteit van de VRLN?
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 5
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Q33: Maakt u momenteel in uw gemeente deel uit van een coalitie- of 
oppositiepartij?
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 5
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Q34: Hoe vaak heeft u als raadslid te maken (gehad) met de VRLN?
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 5
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Q35: Hoe lang bent u raadslid?
Beantwoord: 14    Overgeslagen: 5
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Aanmaakdatum: vrijdag 14 oktober 2016

15
Totale aantal reacties

Voltooide reacties: 8
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Q2: In hoeverre heeft uw gemeenteraad, middels de hieronder 
genoemde manieren, invloed op het beleid van de VRLN? U kunt per 
categorie de mate van invloed invullen.
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 4
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Q3: In welke mate ervaart u dat de gemeenteraad middels de hierboven 
genoemde wettelijke instrumenten inhoudelijk sturing kan geven aan 
het beleid van de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 4
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Q4: In hoeverre ziet u de beleidsambities van uw gemeente terug in het 
regionale beleid van de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 4
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Q5: De gemeenteraad heeft inzicht in de verhouding tussen door de 
VLRN geleverde prestaties en de gemeentelijke financiële bijdrage aan 
de VRLN.
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 4
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Q6: In hoeverre treden de 14 gemeenteraden gezamenlijk op in hun 
sturing op de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 4
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Q7: In hoeverre is het naar uw mening wenselijk dat de 14 
gemeenteraden gezamenlijk optreden in hun sturing op de VRLN?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 4
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Q8: Moet de huidige mate van gezamenlijkheid in het optreden door de 
gemeenteraden worden geïntensiveerd?
Beantwoord: 11    Overgeslagen: 4
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Q9: In hoeverre is uw gemeenteraad geïnformeerd over de afwegingen 
die ten grondslag liggen aan de keuze om met twee 
bestuurscommissies te werken binnen één gemeenschappelijke 
regeling?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 6
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Q10: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk-juridische 
structuur de mate van doelbereik (effectiviteit) op het terrein van 
Veiligheid en Publieke gezondheid belemmert of bevordert?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 6
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Q11: Bent u van mening dat de gekozen bestuurlijk juridische 
structuur bijdraagt aan het verminderen van de kosten van 
taakuitvoering (efficiëntie) op het terrein van Veiligheid en Publieke 
gezondheid?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 6
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Q12: Ervaart u verschil in de mate van sturing die u kunt geven aan de 
domeinen Veiligheid en Publieke gezondheid?
Beantwoord: 9    Overgeslagen: 6
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Q15: In hoeverre functioneert de rolverdeling tussen de gemeenteraad 
en het college adequaat ten aanzien van de controle op de VRLN?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 7
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Q16: De gemeenteraad wordt periodiek (binnen de planning-en-control 
cyclus van de gemeente) tijdig, juist en volledig geïnformeerd over de 
prestaties van de VRLN.
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 7
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Q17: De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd door het 
college wanneer prestaties van de VRLN (en de gemeentelijke bijdrage 
hiervoor) afwijken van gemaakte afspraken.
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 7
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gemeenteraad tijdig geïnformeerd door het college.
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 7
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Q19: De gemeenteraad kan bijsturen op het functioneren van de VRLN 
via haar portefeuillehouder:
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 7
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Q20: Is het functioneren van de VRLN wel eens geëvalueerd?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 7
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Q22: Heeft u als raadslid te maken gehad met een gemeente-
overstijgende ramp of crisis?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 7
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Q27: De gemeenteraad voelt zich als volksvertegenwoordigend orgaan 
in staat om adequaat te reageren op maatschappelijke signalen over 
het functioneren van de VRLN.
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 7
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Q28: Is er sprake van directe beïnvloeding van burgers, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen op het beleid van de VLRN?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 7
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Q30: In hoeverre draagt naar uw mening de mogelijkheden voor 
beïnvloeding door burgers, ondernemers en instellingen bij aan de 
beleidskwaliteit van de VRLN?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 7
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Q33: Maakt u momenteel in uw gemeente deel uit van een coalitie- of 
oppositiepartij?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 7
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Q34: Hoe vaak heeft u als raadslid te maken (gehad) met de VRLN?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 7
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Q35: Hoe lang bent u raadslid?
Beantwoord: 8    Overgeslagen: 7




