Decentralisatie Privaatrechtelijke Rapport Over Een
beeldvorming over zelfstandige bestuursorganen - 1 onbekend en onbemind beeldvorming over
zelfstandige bestuursorganen thomas schillemans en sandra van thiel1,2 (verschenen in
bestuurswetenschappen, 2009, 63(6), pp. 53-72) evaluatie waarderingskamer - rijksoverheid - begin
jaren negentig is er in de wet voor gekozen de uitvoering van de waardebepaling over te laten aan
gemeenten, waarbij “het bewaken van de uniformiteit” werd opgedragen aan een zelfstandig bestuursorgaan.
deze territoriale en functionele decentralisatie werd in overeenstemming geacht met “het algemene beleid de
binnenlands bestuur - pubnpp.eldoc.ubg - decentralisatie gewenst. vanuit de tweede categoric
overwegingen is decentralisatie een van de middelen voor de oplossing 232 van het probleem van de
haperende over heidsorganisatie in de verzorgingsmaat schappij. wanneer men de vele publikaties die de
laatste jaren zijn verschenen over territo riale decentralisatie bestudeert, iijkt er rapport gemeenten in
perspectief definitief - vng - in dit rapport worden gemeenten in perspectief geplaatst ... over voldoende
mogelijkheden beschikken om de klappen op te vangen. daarom is de ... privaatrechtelijke lokale instellingen
op het gebied van arbeid, maatschappelijke werk, cultuur en onderwijs (zoals gebiedstransformaties ruimte voor durf en diversiteit ... - • systeemwijzigingen (bijv. fiscale decentralisatie), markthervormingen
(woningmarkt), of nieuwe instrumenten te introduceren • rollen van overheden in gebiedstransformaties af te
stemmen op de mandaten en bevoegdheden van partijen. deze drie dimensies van het debat zijn verwerkt in
de volgende hoofdlijn van dit rapport: kaderwet zbo’s - algemene rekenkamer - decentralisatie. zo werd
gediscussieerd over de vraag of en in hoeverre het terugtreden van de overheid bij functionele decentralisatie
gecompenseerd zou kunnen worden door andere vormen van controle. in 1992 constateerde de commissiescheltema in haar rapport steekhoudend ministerschap een sterk verbrokkeld verzelfstandigingsbeleid,
rekenkamer december 2015 - public consultancy - ook opmerkingen over de in ontwikkeling zijnde sociale monitor. de rekenkamercommissie is eind 2015 een vervolg-onderzoek gestart naar de implementatie van
de aanbevelingen uit haar eerdere rapport: hoe staat de invoering van de lokale (jeugd-)zorg er thans voor? er
zal worden ingegaan op de toegang tot de zorg, de rekenkameronderzoek naar de
informatievoorziening over ... - steeds groter wordt. de commissie bbv stelt dat het “over het
begrotingsjaar gaat en niet om informatie over reeds afgesloten boekjaren”4. texel heeft in 2016 2,7 miljoen
euro begroot aan uitgaven aan verbonden partijen (exclusief hvc )5, heeft (over de jaren) zo’n 1,5 miljoen euro
geïnvesteerd in (onder meer aandelen provinciale aanpak van grondverwerving in gelderland afspraken gemaakt moeten worden over hoe en binnen welk tijdpad er een actualisatie gerealiseerd kan
worden van het beleid. en ook zullen de staten in hun controlerende rol aandacht hebben in de discussie met
het college over het handhaven en zich houden aan afgesproken werkwijzen. dit rapport vraagt ook aandacht
voor meer transparantie. mb 405 g24 1 - kennisopenbaarbestuur - rapport over grootstedelijke gebieden,
dat naar verwachting eind dit jaar zal verschijnen. het rapport is tot stand gekomen in de periode juni
1988-januari 1989. bij haar werk heeft de commissie zich gebaseerd op gepresenteerde beleidsvoornemens
van de rijksoverheid en lagere overheden, alsmede op een groot aantal rapporten, adviezen en dergelijke.
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