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Onderwerp: Sturing verbonden partijen 
 
Adviespunten 
 
 
In het verlengde van de nota verbonden partijen adviseert de griffier om in de volgende raadsperiode:  
1. elk jaar twee werksessies te plannen over verbonden partijen: in april over kaderstelling en in 

september over controle. 
2. in de Lange termijn planning van de gemeenteraad majeure thema’s van de verbonden partijen 

op te nemen. 
3. prioriteiten te stellen in de rol van de raad bij verbonden partijen: aanwijzen van twee 

categorieën: 
A. gemeenschappelijke regelingen met beleidsprioriteit; 
B. gemeenschappelijke regelingen die beschouwd worden als “going concern”. 

4. gezamenlijk met andere gemeenten de termijnen voor begroting en jaarrekening aan te passen 
aan de gemeentelijke P&C-cyclus. 

5. zowel ambtelijk als bij de griffies de beleidsvoorbereiding van gemeenschappelijke regelingen te 
ordenen. 

 
 
 
Inleiding 
Het college presenteert de nota Verbonden Partijen. Daarin wordt een beleidskader geschetst voor 
de besturing, beheersing, verantwoording en het toezicht van de verbonden partijen. 
Bij de verbonden partijen gaat het met name om de gemeenschappelijke regelingen.  
Op dit moment is er op landelijk niveau de discussie over de rol van de gemeenteraden bij de 
kaderstelling en controle van gemeenschappelijke regelingen. Dat is enerzijds een telkens 
terugkomend probleem bij de bestaande gemeenschappelijke regelingen, maar de urgentie wordt 
groter doordat de grote decentralisaties in het sociale domein de gemeenten dwingen tot 
samenwerking in grotere verbanden.  
In dit advies kan de spagaat van enerzijds de noodzaak tot samenwerking en anderzijds het 
probleem van een afnemende rol van de beleidsbepaling niet opgelost worden. Doel is wel dat voor 
de komende raadsperiode in de gemeente Stichtse Vecht de rol van de gemeenteraad versterkt en 
gestructureerd wordt. 
 
Toelichting 
 
1. Werksessies 
De afgelopen raadsperiode werden de gemeenschappelijke regelingen alleen incidenteel en op 
ad hoc basis besproken in werksessies. Raadsleden die gedelegeerde waren in een 
gemeenschappelijke regeling hebben enkele keren kort verslag gedaan (BRU, Plassenschappen). 
Zoals gezegd, dit werd ad hoc georganiseerd. Collegeleden deden alleen verslag als daar door de 
gemeenteraad expliciet om gevraagd werd (BRU, Omgevingsdienst Regio Utrecht) of als de raad 
besluiten moest nemen (Veiligheidsregio, Welstand en Monumenten). 
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Voor de nieuwe raadsperiode wordt voorgesteld in de jaarplanning twee vaste momenten op te 
nemen: 
- werksessie in april over kaderstelling: dan komen begrotingen aan de orde of meerjarige 

beleidsstukken; 
- werksessie in september over controle: dan wordt over de jaarrekening gesproken en over 

actuele problematiek van gemeenschappelijke regelingen. 
In bijzondere situaties (met name grote tekorten bij gemeenschappelijke regelingen) kan het 
noodzakelijk zijn om al in juni te vergaderen over een jaarrekening. 

De griffie plant in overleg met de meest betrokken college- en raadsleden welke gemeenschappelijke 
regelingen aan de orde komen; per werksessie zijn dat er twee of drie. 
De ambtelijke ondersteuning bereidt de werksessie samen met de griffie voor. 
Tijdens de werksessie leggen de raadsleden die deel uitmaken van een gemeenschappelijke regeling 
kort verantwoording af. 
 
2. Agenderen Majeure thema’s 
De raadsleden hebben vaak het gevoel dat zij volgend zijn bij majeure thema’s die spelen bij 
verbonden partijen of toekomstige vormen van samenwerking. De raad wil meer aan de voorkant van 
het proces zitten.  
Bij de samenwerking met de gemeenten Wijdemeren en Weesp heeft de raad het initiatief genomen 
om een “spoorboekje” te laten opstellen. Bij de aflopende samenwerking met de BRU en de 
toekomstige U10 samenwerking is het gebleven bij een werksessie en een voorbereidende 
bespreking van een regionale conferentie. 
Het is primair aan de raad zelf om aan te geven bij welke thema’s men vroeg in het proces wil 
worden betrokken. De griffier kan dit een vertaling geven in de Lange termijn planning van de raad. 
Het college en het ambtelijk apparaat moet vervolgens de voorbereiding ter hand nemen en de griffie 
kan daarbij ondersteuning op het proces geven. 
 
3. Prioritering gemeenschappelijke regelingen 

A. gemeenschappelijke regelingen met beleidsprioriteit 
 De gemeenteraad bepaalt aan het begin van de raadsperiode welke gemeenschappelijke 

regelingen prioritair zijn. Die regelingen worden actief gevolgd. Dat betekent dat ze op de 
werksessie van april of september op de agenda worden geplaatst. 

 De prioriteitslijst kan bestaan uit: 
1. BRU en U10 
2. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
3. Sociaal Werkvoorzieningsschap “Het Westelijke Gebied van Utrecht” (PAUW-

bedrijven) 
4. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
5. Plassenschap Loosdrecht e.o. 
6. Regionale Uitvoeringsdienst en Omgevingsdienst Regio Utrecht 

 
B. gemeenschappelijke regeling die beschouwd worden als “going concern” 
 De andere regelingen worden passief gevolgd; d.w.z. het college geeft in de paragraaf 

verbonden partijen aan of er wat bijzonders aan de hand is. Als er actuele problemen zijn 
gebeurd dat via een Raadsinformatiebrief. De raad kan dan bepalen of dit in een 
werksessie aan de orde moet komen. 

 De B-lijst kan bestaan uit: 
1. Afvalverwerking Utrecht (AVU) 
2. GGD Midden-Nederland 
3. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 
4. Villa Primair 
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5. Diverse Stichtingen (Urgentie Woningverdeling, Milieu Educatief Centrum, Openbaar 
Onderwijs Rijn- en Heuvelland, Inkoopbureau Midden Nederland, Welstand en 
Monumenten) 

6. NV’s ( BNG, Vitens) 
 
4. Aanpassing P&C-cyclus 
De griffierskring Gooi- en Vechtstreek heeft naar aanleiding van een verzoek van de gemeenteraad 
van Huizen een advies opgesteld om de begrotings- en jaarrekeningstermijnen aan te passen. Op 
basis van de huidige bepalingen van de gemeenschappelijke regelingen is er geen aansluiting bij de 
P&C-cyclus van de gemeenten en is de termijn voor het indienen van zienswijzen te krap. De 
gemeenteraden “lossen dit op” door het indienen van zienswijzen te mandateren naar de colleges, of 
door de zienswijze achteraf formeel goed te keuren. 
De griffierskring adviseert om het aanbieden van begroting en jaarrekening naar voren te halen en de 
reactietermijn te verlengen. Dit vraagt een omslag in het werken van de organisaties en aanpassing 
van de gemeenschappelijke regelingen. 1 
Het resultaat is dan wel dat in april op een zinvolle manier over de begroting kan worden gesproken. 
Budgettaire en inhoudelijke veranderingen kunnen dan ook parallel worden meegenomen in de 
Kadernota, die bij de meeste gemeenten in mei of juni wordt behandeld. 
 
5. Beleidsvoorbereiding ordenen 
De beleidsvoorbereiding van zowel de gedelegeerde wethouders/burgemeesters en raadsleden moet 
beter worden belegd in de gemeentelijke organisaties. Daarbij is het belangrijk om tussen de 
gemeenten afstemmingsafspraken te maken. Gedachte daarbij is dat in onderling overleg één 
gemeente de beleidsvoorbereiding op zich neemt voor alle gemeenten van een gemeenschappelijke 
regeling, danwel van regionale of functionele clusters binnen een regeling. De ondersteuning van de 
gedelegeerden kan dan aan kwaliteit winnen. 
Van de kant van de griffies moeten dan parallelle afspraken worden gemaakt om ook de 
betrokkenheid van de gemeenteraden te waarborgen en tegelijk dubbel werk te voorkomen. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Jelle Hekman 
Griffier Stichtse Vecht 

23 januari 2014 

1 Momenteel is een Wetswijziging in voorbereiding waarbij de reactietermijnen worden verlengd van 
zes naar acht weken. Dit gaat echter nog niet ver genoeg. 
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