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1 Inleiding 
 
1.1  Aanleiding  
 
Stichtse Vecht werkt steeds meer in (regionale-) samenwerkings/netwerkverbanden. Zij doet dit in 
wisselende coalities en vanuit wederzijds belang. Een gezamenlijke uitvoering van taken met andere 
partijen is efficiënter, de risico’s worden meer gespreid en ook de bestuurlijke kracht en effectiviteit kunnen 
toenemen. Het kan gaan om tijdelijke of langdurige samenwerkingsverbanden. Deze 
samenwerkingsverbanden worden aangegaan met andere gemeenten, andere overheden, non 
profitorganisaties of private partijen. Deze partijen voeren de gemeentelijke taken in opdracht van de 
gemeente(n) uit. 
 
Stichtse Vecht voert een aantal van haar taken uit door middel van verbonden partijen. Een verbonden 
partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een bestuurlijk én een 
financieel belang heeft, aldus artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en 
gemeenten. Deze verbonden partijen zijn dus belangrijk, omdat zij voor de gemeente (publieke) doelen 
realiseren. Er zijn echter ook financiële en bestuurlijk-organisatorische risico’s. 
 
Een bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente zeggenschap heeft, uit hoofde van vertegenwoordiging 
in het bestuur van een verbonden partij of uit hoofde van stemrecht. Bij een financieel belang stelt de 
gemeente middelen ter beschikking die zij kwijt is in geval van een faillissement van een verbonden partij 
en/of is de gemeente aansprakelijk, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. De 
gemeente houdt juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Bij leningen en garantstellingen is dus geen 
sprake van een verbonden partij.  
 
Er zijn privaatrechtelijke- en publiekrechtelijke verbonden partijen. Daarnaast is er ook een mengvorm: 
publiek-private-samenwerking. Een uitgebreidere omschrijving treft u aan in bijlage 1. 
Deze verbonden partijen zijn belangrijk, omdat zij voor de gemeente (publieke) doelen realiseren. Er zijn 
echter ook financiële en bestuurlijk-organisatorische risico’s. Dit laatste door de dubbele rol die de 
gemeente heeft bij de verbonden partij (opdrachtgever en eigenaar) en door de afstand waarop gestuurd en 
verantwoord wordt. Deze nota behandelt de wijze waarop de gemeente deze risico’s kan managen en 
zodoende grip kan houden op de verbonden partijen.  
 
Of de uitvoering van taken binnen de eigen organisatie of via verbonden partijen gebeurt, het college blijft 
verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de realisatie van de doelstellingen. Als de uitvoering van een 
publieke taak op afstand wordt gezet, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de 
gemeente niet langer aan de orde is. Opdat het college toch de verantwoordelijkheid voor het realiseren 
van de doelstellingen kan blijven dragen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er sprake is van 
samenhangende en adequate sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Het is belangrijk om zowel 
de raad, het college en de ambtelijke organisatie in staat te stellen proactief hun verantwoordelijkheid vorm 
en inhoud te geven.  
 
We brengen in deze nota  in beeld hoe we deze vorm van goed bestuur ten aanzien van verbonden partijen 
kunnen verbeteren. Hierbij gaat het om de volgende onderdelen: 
1. Sturen, d.w.z. richting geven aan het realiseren van de gemeentelijke doelen. 
2. Beheersen, d.w.z. bewaken dat de organisatie blijvend de goede richting uit gaat. 
3. Verantwoorden, d.w.z. informatie verschaffen over de opgedragen taken en gedelegeerde 

bevoegdheden. 
4. Toezicht, d.w.z. vaststellen of beleidsafspraken en doelen worden gerealiseerd en dat de organisatie 

aan specifieke eisen voldoet (controlerende taak). 
 
 
Hierdoor kunnen raad, college en de ambtelijke organisatie in staat worden gesteld proactief hun 
verantwoordelijkheid vorm en inhoud te geven. Voor de ambtelijk organisatie zijn richtlijnen, procedures en 
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vormvereisten in ontwikkeling voor het werken met verbonden partijen. Er zal een intern toezichtsteam 
worden ingesteld. 
 
Behoudens de bestaande taken die onze gemeente in samenwerking uitvoert en de bestaande 
samenwerkingsverbanden waaraan Stichtse Vecht deelneemt, komen er ook voorstellen voor nieuwe 
samenwerkingsverbanden. Om de relevantie, haalbaarheid en wenselijkheid van dergelijke voorstellen te 
kunnen beoordelen, worden in deze nota ook een aantal uitgangspunten geformuleerd, die (mede 
voortkomende uit de informatieve werksessie van de raad op 16 april 2013) er voor moeten zorgen dat 
ideeën voor samenwerking met andere partners vroegtijdig bij het management en/of college bekend zijn 
en beoordeeld kunnen worden op hun meerwaarde: wat willen wij bereiken en vinden wij dit wenselijk 
gegeven de ambities die wij hebben?  
 
1.2  Doel van de nota 
 
Deze nota heeft dus verschillende doelen.  
 
We bieden hiermee uitgangspunten die de gemeente kan hanteren bij het aangaan van een nieuwe 
samenwerkingsrelatie.  
Hierbij zijn de volgende vragen belangrijk: 

- Wat levert de samenwerking op? 
- Waarom past dit bij onze ambities? 
- Hoe ziet deze samenwerking eruit? 

De geformuleerde uitgangspunten hebben betrekking op nieuwe afspraken in de sturing en controle van 
verbonden partijen.  
 
Een kader dat antwoord geeft op de vragen: 

- Wat verstaan we onder een verbonden partij? 
- Hoe ziet het wettelijk kader er uit? 
- Hoe hebben wij het werken met verbonden partijen in de praktijk vorm gegeven? 
- Welke uitgangpunten voor regionale samenwerking hanteren wij? 
- Welke criteria gebruiken wij voor het aangaan van een nieuwe verbonden partij? 
- Hoe zijn sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden in de gemeente georganiseerd? 

 
Deze nota beschrijft de huidige situatie en expliciteert hiermee de bestaande uitgangspunten. De nieuwe 
uitgangspunten worden in de blauwe blokken aangegeven. Deze laatste zijn gebaseerd op de uitkomsten 
van de werksessie van 25 november 2013, waarin de peilnota Verbonden Partijen is besproken. 
 
1.3  Leeswijzer 
 
De nota kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het wettelijk kader. In hoofdstuk 3 treft 
u aan de uitgangspunten voor het inhoudelijk beoordelen van een nieuw samenwerkingsverband. In 
hoofdstuk 4 komt het afwegingskader voor het aangaan van een nieuwe verbonden partij aan bod. De wijze 
waarop sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht plaatsvinden, zijn de onderwerpen voor de 
hoofdstukken 5 en 6. In de bijlagen treft u achtereenvolgens de definities, het wettelijk kader en een 
checklist voor sturing en controle aan. 
 
1.4  Vervolg 

 
Nadat uw raad de uitgangspunten van deze Nota Verbonden Partijen heeft vastgesteld, zal de uitwerking 
hiervan ter hand worden genomen.
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2 Wettelijk kader 
 
2.1  Verbonden partijen van Stichtse Vecht 
 
Stichtse Vecht neemt deel aan 17 verbonden partijen. In deze kadernota beperken wij ons tot de 
gemeenschappelijke regelingen en stichtingen. 
 
Nr. Naam Rechtsvorm Bevoegd orgaan 

Publiek-
rechtelijk 

Privaat-
rechtelijk 

 

 Gemeenschappelijke regelingen    
1 Bestuur Regio Utrecht (BRU)1 X  Raad 
2 Afvalverwerking Utrecht (AVU) X  Raad en B&W 
3 GGD Regio Utrecht X  Raad 
4 Recreatieschap Stichtse Groenlanden X  Raad 
5 Sociaal Werkvoorzieningsschap ‘Het 

Westelijke Gebied van Utrecht’ (PAUW-
bedrijven) 

X  B&W 

6 Omgevingsdienst Regio Utrecht X  B&W 
7 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal 

Historisch Centrum Vecht en Venen 
X   B&W 

8 Gemeenschappelijke Regeling Welstand en 
Monumenten Midden-Nederland 20052 

X  Raad 

9 Veiligheidsregio (VRU) X  B&W en 
Burgemeester 

10 Plassenschap Loosdrecht e.o. X  Raad en B&W 
11 Gemeenschappelijke Regeling Villa primair 

(onderwijs) 
X  Raad 

 Stichtingen    
12 Stichting Urgentie Woningverdeling  X B&W 
13 Stichting Milieu Educatief Centrum 

Maarssen (MEC) 
 X B&W 

14 Stichting Wereldkidz  X B&W 
15 Stichting Inkoopbureau Midden-Nederland  X B&W 

 Overige (financiële) 
samenwerkingsverbanden/deelnemingen 

   

16 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)  X B&W 
17 NV Vitens  X B&W 

 
De verbonden partijen worden verspreid binnen de gemeentelijke organisatie beheerd en verschillen 
onderling van aard, omvang en risico’s. Het is belangrijk hierbij te vermelden is dat de gemeente vaak één 
van de vele deelnemers3 is in een verbonden partij. De invloed van Stichtse Vecht op beleid en 
bedrijfsvoering van een verbonden partij is daardoor beperkt. Voor de gemeenteraad is er sprake van 
indirecte sturing en verantwoording.  In de programmabegroting en de jaarrekening van Stichtse Vecht is 
een paragraaf verbonden partijen opgenomen, waarin inzicht wordt gegeven in respectievelijk de 
doelstellingen en beleidsvoornemens en de resultaten van de verbonden partijen. 

1 Deze GR wordt opgeheven en momenteel is de U10 sterk in ontwikkeling. 
2 Deze GR wordt opgeheven per 1 januari 2017 
3 Bij deelname aan een verbonden partij is het bevoegd orgaan de gemeenteraad en/of B&W 
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Uit het overzicht blijkt dat het zowel gaat om uitvoeringstaken als meer strategische taken. Daarnaast zijn er 
meer beleidsneutrale en beleidsrijke taken. Juist bij strategische en beleidsrijke taken willen we als 
gemeente zoveel mogelijk invloed houden.  
 
Afhankelijke partijen 
Naast de formele verbonden partijen is er een aantal afhankelijke partijen waar Stichtse Vecht nauw mee 
verbonden is. In dit kader noemen wij onder andere onderwijsinstellingen, stichtingen en verenigingen, 
woningcorporaties en partijen die taken voor of namens de gemeente uitvoeren. Stichtse Vecht is niet 
primair verantwoordelijk voor de continuïteit van deze afhankelijke partijen, maar loopt wel het risico dat bij 
financiële problemen bij de afhankelijke partijen er uiteindelijk, mede door maatschappelijke druk, bij de 
gemeente wordt aangeklopt. Wij zullen hieraan in het kader van het risicomanagement  regelmatig 
aandacht geven. In deze nota laten we ze verder buiten beschouwing. 
 
2.2  Wettelijk kader 
 
Bij verbonden partijen geldt een juridisch kader dat voortvloeit uit onderstaande  wet- en regelgeving. De 
meest relevante artikelen van deze wet- en regelgeving zijn in bijlage 2 opgenomen. 
 
Gemeentewet (GW) 
Vanuit de GW geldt de grondregel dat de gemeente de publieke taken zelf uitvoert. Participatie in een 
verbonden partij is één van de manieren waarop de gemeente een publiek belang kan realiseren. De 
juridische basis hiervoor is artikel  160 uit de GW. Hiermee is de relatie tussen gemeenteraad en verbonden 
partij dezelfde als die tussen raad en college. Dit betekent dat de raad een kaderstellende en controlerende 
rol heeft ten opzichte van de verbonden partijen. Verbonden partijen zijn primair de verantwoordelijkheid 
van het college. Het aansturen van de verbonden partijen  en het dragen van verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering passen meer bij de rol van het college. Het college voert immers het door de raad vastgestelde 
beleid uit en bepaalt dus hoe de doelen worden gerealiseerd. Het college legt hierover verantwoording af 
aan de raad. De gemeenteraad controleert of het college deze rol goed vervult. 
 
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)  
De Wgr richt zich op de samenwerking tussen decentrale overheden (gemeenten, provincies en 
waterschappen) onderling. Bij gemeenschappelijke regelingen gaat het vaak om primaire gemeentelijke 
taken met uitvoerend karakter. Intergemeentelijke samenwerking op basis van de Wgr is een vorm van 
verlengd lokaal bestuur, waarbij de vrijwilligheid van de samenwerking voorop staat. 
 
Besluit begroting en verantwoording 
In het BBV is in artikel 9, lid 2 sub f bepaald dat in de begroting van de gemeente een afzonderlijke 
paragraaf de beleidslijnen vastlegt met betrekking tot verbonden partijen. De inhoud van de paragraaf 
verbonden partijen staat nader omschreven in hoofdstuk 5.2. van deze nota.  
 
Financiële verordening 
In deze verordening staan de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en de 
inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, 
verantwoording en controle wordt voldaan. Er is geen specifiek artikel over de verbonden partijen 
opgenomen.  
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3 Uitgangspunten voor samenwerking  
 
3.1  Inleiding 
 
Waarom stellen we verbonden partijen in? Vaak gaat het bij verbonden partijen over de vorm en het 
beoogde doel van een verbonden partij. Minder vaak wordt de specifieke vraag gesteld waarom tot 
samenwerking wordt overgegaan. Daarvoor helpen de volgende vragen: 
1. Wat levert de samenwerking op? 
2. Waarom past dit bij onze ambities? 
3. Hoe ziet deze samenwerking er uit? 
 
Om hierin te voorzien, formuleren we een aantal uitgangspunten voor het aangaan van een  
samenwerkingsverband. Op deze wijze kan een afgewogen besluit over deelname worden genomen. Het 
gaat er dus om, dat eerst de waaromvraag wordt beantwoord en daarna de vraag welke vorm 
(kaderstelling) daarbij het beste past.  
 
3.2  Uitgangspunten: waarom samen werken?  
 
Het uitgangspunt is dat de gemeente voor samenwerking kiest als dat meerwaarde oplevert voor het 
realiseren van de gemeentelijke doelen ten opzichte van uitvoering door de gemeente zelf. Een 
gezamenlijke inzet kan tot de volgende meerwaarde leiden: 
•   Verhogen van de kwaliteit van beleid, uitvoering en/of dienstverlening in relatie tot de ambitie 
•    Voorkomen van formatieve kwetsbaarheid zodanig dat, kwaliteit, continuïteit en beschikbaarheid van 
 onze dienstverlening is gegarandeerd 
• Beheersen en/of besparen van kosten (o.a. door werkprocessen efficiënt te organiseren, doublures te 

voorkomen, ontwikkelkosten te delen, gezamenlijk in te kopen etc.) 
• Door samenwerking worden resultaten bereikt die de gemeente zonder deze samenwerking niet zou 

bereiken 
• Vergroten van bestuurlijke en organisatorische slagkracht:  

o kennisniveau 
o verhoging continuïteit en kwaliteit en/of bevorderen rechtsgelijkheid 
o eenduidige uitvoering of aanpak 

 
Na de inhoudelijke beoordeling aan de hand van de uitgangspunten volgt de discussie over de vorm 
(kaderstelling, juridische structuren en aansturing), zoals dat in het volgende hoofdstuk aan de orde komt.  
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4 Kaderstelling 
 
4.1  Afwegingskader voor deelname aan een verbonden partij 
 
De ervaring leert dat bij het beantwoorden van de vraag of we wel of niet deelnemen aan een verbonden 
partij een specifieke afweging en een politieke keuze nodig zijn. Om deze afweging te maken, gebruiken we 
het onderstaande stappenplan. 
 
1. Is er sprake van een publiek belang? 

 

 

 Niets doen uitvoering door markt of andere 

overheden 

 

ja 

 

  

2. Is volledige gemeentelijke betrokkenheid bij 

behartiging van het publiek belang 

noodzakelijk? 

 Uitvoering door de gemeente(n) zelf 

 

nee 

 

  

3.Kan en wil de gemeente het publieke belang 

voldoende behartigen? (opdracht-, subsidie-, 

of regelgever) 

 Uitbesteden of met toezicht door markt laten 

uitvoeren 

 

nee 

 

  

4. Is publiekrechtelijke participatie mogelijk of 

wenselijk? 

 

 verbonden partij: publiekrechterlijke 

samenwerking met gemeentelijke 

vertegenwoordiging 

 

nee 

 

  

5. Is een publiek-private samenwerking 

mogelijk en opportuun? 

 

 verbonden partij: PPS constructie met 

gemeentelijke vertegenwoordiging 

nee 

 

  

6. Is een privaatrechtelijke participatie 

mogelijk en opportuun? 

 

 verbonden partij: privaatrechterlijke 

participatie met gemeentelijke 

vertegenwoordiging 

 
 

  

 
 

 Uitvoering door gemeente zelf 

ja 

ja 

ja 

ja 

nee 

Oprichten of aangaan 
publiekrechtelijke samenwerking 

Oprichten of aangaan van een 
publieke private samenwerking 
met wel/geen vertegenwoordiging  

Oprichten van een 
privaatrechtelijke participatie met 
wel/geen vertegenwoordiging 

nee 

ja 
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4.2  Toelichting op het afwegingskader 
 
In het onderstaande volgt een toelichting op het afwegingskader. Primair dient de vraag beantwoord te 
worden of overheids(publieke) betrokkenheid nodig is. Zo ja, dan wordt vervolgens bezien op welke wijze 
deze betrokkenheid het beste kan worden georganiseerd. Hierbij hebben de lichtste vormen van 
overheidsinterventies en verantwoordelijkheid de voorkeur. Voorlichting of subsidiëring worden doorgaans 
gezien als lichtste vorm, gevolgd door een inkooprelatie en toezicht. Uiteraard is bij het zelf uitvoeren de 
bestuurlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid het grootst. Het onderbrengen van taken in een 
deelneming komt pas aan de orde als het publieke belang daar beter mee wordt gediend. Hierbij moeten de 
financiële risico’s worden afgewogen die aan de deelneming zijn verbonden. Voor publiekrechtelijke 
samenwerking wordt gekozen als aan een aantal voorwaarden op het terrein van aansturing, beheer en 
verantwoording is voldaan. Voor privaatrechtelijke samenwerkingsvormen mag pas worden gekozen als er 
bijzondere redenen zijn die een uitzondering op de regel rechtvaardigen.  
 
Onder verwijzing voor de nummering naar het schema in paragraaf 4.1 wordt het afwegingskader als volgt 
toegelicht. 
 
Ad 1. Is er sprake van een publiek belang bij de uitvoering van de taak? (zo ja, zie vraag 2) 
Uitgangspunt is dat de gemeente alleen taken uitvoert of laat uitvoeren die een publiek belang hebben. De 
term publiek belang is niet in de wet gedefinieerd. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) geeft als definitie: “Er is sprake van een publiek belang indien de overheid zich de behartiging van 
een maatschappelijk belang aantrekt op grond van de overtuiging dat dit belang anders niet goed tot zijn 
recht komt”. Dit houdt in dat er een toegevoegde waarde moet zijn voor de overheid om zich met een 
activiteit te bemoeien. Het gaat bij publieke belangen om belangen die het gemeentebestuur (dus een 
politieke keuze) wil behartigen en met de gemeentelijke bevoegdheden kan behartigen. Opgemerkt wordt 
dat bij wettelijk opgedragen taken het publieke belang al is gewaarborgd. 
 
Ad 2. Is volledige gemeentelijke betrokkenheid noodzakelijk bij de behartiging van het publieke 
belang? (zo nee, zie vraag 3) 
Als het publieke belang is vastgesteld, dient vervolgens onderzocht te worden welke taakonderdelen 
daarvan wel of niet kunnen worden uitbesteed. Een publiek belang houdt namelijk niet in dat de gehele taak 
door de gemeente moet worden uitgevoerd. 
Indien volledige gemeentelijke betrokkenheid noodzakelijk is, komt uitvoering via een verbonden partij niet 
aan de orde en zal het bestuur de activiteit binnen de gemeente moeten onderbrengen en intern laten 
uitvoeren.  
Volledige gemeentelijke betrokkenheid kan bijvoorbeeld voortkomen uit: 

• wettelijke verplichting; 
• hoge risico’s en onzekerheden bij de uitvoering van een taak, zodat uitbesteden niet mogelijk is of 

alleen tegen hoge kosten;  
• het feit dat de gemeente de uitvoering van een bepaalde taak als te strategisch ziet om extern te 

laten uitvoeren. 
 
Ad 3. Kan en wil de gemeente het publieke belang voldoende behartigen door middel van subsidies, 
regelgeving, toezicht of het inkopen van diensten of producten tegen een redelijke prijs? (zo nee, zie 
vraag 4) 
Indien de gemeente haar publieke taak niet intern wenst uit te voeren, bestaan er drie opties: 
 

1. Uitvoering door derden met subsidies op basis van gemeentelijke subsidievoorwaarden (b.v. de 
bibliotheek). 

2. Uitvoering door regelgeving op basis van voorschriften en handhaving van deze regels door 
middel van toezicht (b.v. de kinderopvang). 

3. De gemeente gaat een contractrelatie aan volgens burgerlijk recht en koopt de uitvoering in (b.v. 
leerplicht). 
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Ad 4. Is een publiekrechtelijke participatie mogelijk? (zo nee, zie vraag 5) 
Wanneer er sprake is van publiek belang verdient het de voorkeur dat dit belang binnen het publiekrecht 
wordt behandeld. De Wgr maakt die samenwerking tussen publiekrechtelijke lichamen mogelijk. De Wgr 
biedt een aantal waarborgen met betrekking tot verantwoording en politieke controle, die bij 
privaatrechtelijke varianten niet vanzelfsprekend zijn. Het is wel van belang dat de meerwaarde van een GR  
expliciet wordt aangegeven. Als daar geen goede argumenten voor zijn, zal de activiteit door de gemeente 
zelf moeten worden uitgevoerd. De meerwaarde zal moeten worden verduidelijkt aan de hand van concrete 
effecten ten aanzien van financiën en de noodzakelijke bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid. Dit zal 
worden afgezet tegen alternatieven waarmee de beoogde effecten ook kunnen worden bereikt. 
  
Ad 5. Is een publiek-private samenwerking (PPS) mogelijk en opportuun (zo nee, zie vraag 6) 
Het publieke belang kan ook gediend worden met een PPS-constructie waarin de publieke- en de private 
sector met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren om 
meerwaarde te realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Elke partner kan datgene doen 
waar hij het beste in is. De marktpartij wordt voor een lange periode gecontracteerd om niet alleen te 
ontwerpen, te bouwen en/of te beheren, maar vaak ook om het project te financieren (b.v. een 
bouwproject). Er ontstaat door de samenwerking voordeel voor beide partijen. In dat geval zijn 
onderstaande basisvoorwaarden van belang: 
• De gemeente moet een duidelijk en helder doel hebben waarom zij de samenwerking met private 

partijen aangaat. 
• Op basis van een inschatting vooraf moet er een indicatie zijn dat de samenwerking met private partijen 

een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van alternatieve uitvoeringswijzen. 
• De samenwerking draagt bij aan het beter beheersen van de risico’s van het project en/of aan een 

betere verdeling van de risico’s. 
 
Indien er sprake is van een project waarbij een PPS-constructie mogelijk is en aantoonbare meerwaarde 
heeft dan weegt het bestuur nog af in hoeverre de gemeente van mening is dat zij (gedeeltelijk) bestuurlijke 
verantwoordelijkheid moet nemen. Indien dit laatste het geval is, stelt de gemeente een gemeentelijke 
vertegenwoordiging aan en zien we de PPS-constructie als een verbonden partij. Er is dan immers sprake 
van een bestuurlijk én een financieel belang. 
 
Ad 6. Is een privaatrechtelijke participatie mogelijk en opportuun? 
Op grond van de systematiek van de Gemeentewet verdient het de voorkeur dat het publieke belang wordt 
behartigd via de publiekrechtelijke weg. Indien daar zwaarwegende redenen toe zijn, kan de gemeente het 
publiek belang ook behartigen via een privaatrechtelijke participatie. Die argumenten kunnen te maken 
hebben met bijvoorbeeld de gewenste slagvaardigheid of de wens om een specifieke private partij erbij te 
betrekken. Vervolgens beoordeelt het bestuur welke privaatrechtelijke rechtsvorm of combinatie van 
rechtsvormen de voorkeur geniet. 
Als een privaatrechtelijke participatie mogelijk en opportuun is, is de afweging in hoeverre de gemeente van 
mening is dat zij (gedeeltelijk) bestuurlijke verantwoordelijkheid moet nemen. Indien dit laatste het geval is, 
stelt de gemeente een gemeentelijke vertegenwoordiging aan en is de privaatrechtelijke participatie een 
verbonden partij. Als een privaatrechtelijke participatie niet mogelijk of wenselijk is dan besluit de gemeente 
om de activiteit binnen de gemeente onder te brengen en intern uit te voeren. 
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4.3  Vertegenwoordiging in verbonden partijen 
 
Vertegenwoordiging in publiekrechtelijk verbonden partijen: algemeen bestuur 
De artikelen 13, 14 en 15 van de Wgr bepalen dat het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke 
regeling, die is getroffen of mede is getroffen door gemeenteraden, bestaat uit leden die per deelnemende 
gemeente door de raad uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders worden 
aangewezen. Raadsleden kunnen dus zitting hebben in een algemeen bestuur van een regeling waaraan 
bevoegdheden van de raad zijn overgedragen.  
 
In de huidige praktijk van Stichtse Vecht hebben raadsleden zitting in het algemeen bestuur van de BRU, 
het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht. Deze raadsleden hebben 
enerzijds een controlerende taak vanuit de raad. Anderzijds nemen zij beslissingen als AB-lid van de 
verbonden partij. Vanuit de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad is het de vraag of 
dit wenselijk is. Vanuit het oogpunt van informatievoorziening aan de gehele raad wordt deelname in een 
algemeen bestuur als een voordeel gezien.  
 
We willen in beginsel het uitgangspunt hanteren dat raadsleden geen zitting hebben in het algemeen 
bestuur van een verbonden partij. Aangezien het echter een overgangssituatie betreft, stellen wij voor dat 
voor bestaande regelingen de vertegenwoordiging van raadsleden in het algemeen bestuur blijft bestaan. 
Voor nieuwe regelingen geldt het nieuwe uitgangspunt, te weten raadsleden hebben geen zitting in het 
algemeen bestuur. Het spreekt van zelf, dat de uitvoering van dit uitgangspunt altijd in overleg met de 
andere deelnemende gemeenten gebeurt. 
 
1. Bij bestaande gemeenschappelijke regelingen kunnen raadsleden deel uit maken van het 
 algemeen bestuur van een verbonden partij. 
 
2.  Bij nieuwe gemeenschappelijke regelingen kunnen raadsleden geen deel uit maken van het 
 algemeen bestuur van een verbonden partij. 
 
Vertegenwoordiging in publiekrechtelijk verbonden partijen: dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee of meer andere leden, door hen uit het algemeen 
bestuur aan te wijzen. Wanneer de aard en de regeling daartoe aanleiding geeft kunnen één of meer leden 
van het dagelijks bestuur, niet zijnde de voorzitter, worden aangewezen van buiten de kring van het 
algemeen bestuur. Op voorwaarde dat op deze wijze aangewezen leden nooit de meerderheid van het 
algemeen bestuur mogen uitmaken. De algemene bestuursleden hebben een informatieplicht en een 
verantwoordingsplicht aan de gemeenteraad die hen heeft afgevaardigd.  
 
Vanuit het oogpunt van dualisme ligt het niet voor de hand dat een raadslid deel uitmaakt van het dagelijks 
bestuur van een verbonden partij. Door alleen collegeleden plaats te laten nemen in het dagelijks bestuur 
van een verbonden partij is sprake van een betere invulling aan de scheiding tussen bestuur/uitvoering 
enerzijds en controle/toezicht anderzijds. In de huidige praktijk is dit ook het geval.  
 
De Wgr gaat uit van gemeentelijke vertegenwoordiging in door de gemeente opgerichte publieke 
rechtspersonen (openbare lichamen of gemeenschappelijke organen). Gemeentelijke vertegenwoordiging 
draagt bij aan het kunnen uitoefenen van voldoende invloed c.q. sturing en het adequaat kunnen invullen 
van het principe van democratische legitimatie.  
 
Vertegenwoordiging in privaatrechtelijke verbonden partijen 
Hierbij gaat het om de deelname van de gemeente in private rechtspersonen, zoals vennootschappen, 
stichtingen en verenigingen. Voor deelnemingen in het aandelenkapitaal is de vertegenwoordiging via de 
zeggenschapsrechten verbonden aan het aandeelhouderschap geregeld. Het college vervult formeel de rol 
van aandeelhouder van verbonden partijen (vennootschappen) namens de gemeente. De gemeente wordt 
als aandeelhouder altijd vertegenwoordigd door een portefeuillehouder. Met een verdergaande 
vertegenwoordiging wordt terughoudend omgesprongen. De bestuurder/commissaris van een 
vennootschap moet namelijk wettelijk de belangen van de vennootschap laten prevaleren boven elk ander 
belang. Zodra de belangen van de gemeente en de vennootschap uiteenlopen, kan de bestuurder daarom 
in een lastig parket komen.  
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De stichting heeft als organen een bestuur en soms (niet verplicht) een Raad van Toezicht. De vereniging 
heeft een Algemene Ledenvergadering (ALV) en een bestuur. Stichtingen en verenigingen komen in de 
praktijk minder vaak voor bij verbonden partijen dan vennootschappen. Daarom wordt bij de 
vertegenwoordiging in stichtingen en verenigingen voorgesteld om pragmatisch en per geval te bekijken 
welke vertegenwoordiging het beste het doel dient. 
 
4.4  Rollen bij verbonden partijen 
 
De gemeente vervult ten aanzien van de verbonden partijen twee rollen: die van opdrachtgever en die van 
eigenaar. Deze twee rollen zien we zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. 
In de rol van eigenaar van de verbonden partij dient de gemeente de belangen van de verbonden partij te 
behartigen. In de rol van opdrachtgever van de verbonden partij dient de gemeente de belangen van de 
gemeente en behoort zij in het kader van goed bestuur te sturen, beheersen en toezicht te houden.  
 
Opdrachtgeversrol 
Als opdrachtgever neemt de gemeente producten en diensten van de verbonden partij af en moet zij de 
belangen van de gemeente behartigen. Per samenwerkingsverband zal duidelijk moeten zijn hoe het 
bestuurlijk belang in de gemeenschappelijke regeling is (invulling opdrachtgever - en eigenaarrol). 
 
De opdrachtgeversrol kent de volgende aspecten: 

• formuleren van programma van eisen;  
• contracteren van de te realiseren producten; 
• bewaken van de prestatieverlening; 
• beoordelen van de prijs; 
• beoordelen van de positie van de verzelfstandigde organisatie (er kunnen redenen zijn om over te 

gaan tot uitbesteding of tot volledige privatisering). 
 
Eigenaarrol 
Met de invulling van de eigenaarrol wordt vooral bedoeld de wijze waarop  de gemeente de 
levensvatbaarheid (continuïteit) van de organisatie bewaakt. Hierbij gaat het onder andere over het 
bewaken van de bedrijfsvoering, de omzet, de klanttevredenheid, de kostenbeheersing, de marketing en de 
innovatie. Het belang dat de gemeente hecht aan een goede invulling van de eigenaarrol is ook verbonden 
met het belang dat de gemeente hecht aan behoud van zeggenschap, gericht op de belangen van de 
burger, ingeval van een lokale monopoliesituatie of in geval van politieke belangen. De gemeente kan dan 
ingrijpen in beslissingen van het samenwerkingsverband. 
 
De rol van eigenaar kent de volgende aspecten: 

• formuleren van te voeren beleid; 
• nemen van beslissingen die aan de eigenaar zijn voorbehouden; 
• bewaken van rendement en continuïteit (aan de hand van periodieke rapportages, 

jaarrekening en begroting); 
• formuleren van te voeren beleid over de vorming van reserves en 

voorzieningen; 
• voorbereiding vergaderingen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. 

 
Per individuele verbonden partij wordt bekeken of de rollen van opdrachtgever en eigenaar in één 
gemeentelijke vertegenwoordiger verenigd worden of verdeeld worden over twee vertegenwoordigers. De 
gemaakte keuze wordt gemotiveerd. 
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5 Sturing en verantwoording 
 
5.1  Begroting en jaarrekening verbonden partij 
 
Relevante wet- en regelgeving  
In de Wgr is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan 
de ontwerpbegroting zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. Dit is zes weken voordat het gemeenschappelijk orgaan de 
begroting vaststelt. De rol die de gemeenteraad ten aanzien van die begrotingen heeft, is echter beperkt. 
Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wgr strekt de taak van de raad niet verder dan een zienswijze aan het 
dagelijks bestuur naar voren te brengen over de ontwerpbegroting. Het dagelijks bestuur voegt de 
commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zodat deze aan het algemeen 
bestuur kan worden aangeboden. Het algemeen bestuur van de regeling stelt, met inachtneming van de 
eventuele zienswijzen, de begroting vast. 
 
Daarnaast zien we in het algemeen dat het moment waarop de raad zijn zienswijze in kan dienen, zich aan 
de achterkant van de begrotingscyclus bevindt. Gemeenschappelijke regelingen moeten aan de wettelijke 
plicht kunnen voldoen om voor 15 juli een begroting voor het jaar daarop volgend aan te leveren bij de 
provincie (artikel 34 Wgr). De jaarrekening moet eveneens voor 15 juli van het jaar volgend op het jaar waar 
de jaarrekening betrekking op heeft bij de provincie zijn. Deze wettelijke plicht geldt niet voor de overige 
verbonden partijen. Bij de privaatrechtelijke verbonden partijen spelen hoofdzakelijk de bepalingen uit het 
Burgerlijk Wetboek (BW). Zo staat daar dat jaarlijks, binnen 5 maanden na de afloop van het boekjaar, de 
jaarrekening moet worden voorgelegd aan de aandeelhouders.  
 
De praktijk 
In Stichtse Vecht is een aantal bevoegdheden omtrent de begroting en jaarrekening van de verbonden 
partijen door de gemeenteraad aan het college gedelegeerd c.q. opgedragen (delegatiebesluit van 27 
september 2011). Het betreft: 

1. Het goedkeuren c.q. kenbaar maken van zienswijzen tegen de jaarrekening van 
gemeenschappelijke regelingen. 

2. Het doen blijken van gevoelens omtrent de ontwerp-begroting en wijzigingen van de begroting van 
gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan deelneemt. 

3. Het goedkeuren c.q. kenbaar maken van zienswijzen tegen (ontwerp) begrotingen, 
begrotingswijzigingen en jaarrekeningen van verenigingen, stichtingen en vennootschappen, waarin 
de gemeente participeert of anderszins een belang heeft. 

 
In de huidige praktijk blijkt de termijn van zes weken vaak te kort te zijn om een zorgvuldig besproken 
zienswijze te geven op een ontwerpbegroting of een begrotingswijziging. Soms levert de verbonden partij 
de stukken niet op tijd aan en soms duurt de inhoudelijke voorbereiding (te) lang. Het streven is daarom om 
de planning en controlcyclus van verbonden partijen en gemeente(n) beter op elkaar af te stemmen. Dit zal 
in overleg gebeuren met de andere gemeenten die deelnemen aan een verbonden partij. 
 
Hiervoor gelden de volgende randvoorwaarden: 

• Het college moet de mogelijkheden krijgen om zijn zienswijze kenbaar te maken; 
• Het aanleveren van de begroting dient op een tijdstip plaats te vinden dat deze kan meegenomen 

worden in de gemeentelijke programmabegroting; 
• Gemeenschappelijke regelingen moeten aan de wettelijke plicht kunnen voldoen om voor 15 juli 

een begroting aan te leveren bij de provincie. 
 
 
3. De p&c-cyclus van de verbonden partijen zal worden afgestemd met de gemeentelijke p&c-
 cyclus 

 
Informatie raadsleden 
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De griffie speelt een belangrijke rol bij het ter inzage leggen van de relevante stukken en in het informeren 
van de raadsleden daarover. In dit verband wordt gedacht om de doorlooptijd tussen ontvangst van de 
stukken en collegebehandeling te bekorten. Na de collegebehandeling kunnen dan de ontwerpbegrotingen 
per verbonden partij ter kennisneming worden doorgezonden aan de raadsleden.  
 
 
Sturen en controleren door de raad  
De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de verbonden partijen. Het is 
belangrijk om deze rol goed in te vullen. In de huidige situatie heeft de raad een aantal bevoegdheden 
hieromtrent  aan het college van burgemeester en wethouders gedelegeerd (zie hierboven).  In de praktijk 
ontvangt de raad de begroting en jaarrekening van de verbonden partijen ter informatie. Met het 
organiseren van een informatieve werksessie over verbonden partijen in het voorjaar en in het najaar kan 
aan de sturende en controlerende taak van de raad beter worden tegemoet gekomen.   
 
4.  In het voorjaar wordt een informatieve werksessie over verbonden partijen georganiseerd aan 
 de hand van de begroting van de verbonden partijen 

 
5.  In het najaar wordt een  informatieve werksessie over verbonden partijen georganiseerd aan 
 de hand van de jaarrekening van de verbonden partijen 

 
De raad kan zelf aangeven welke verbonden partijen zij in de informatieve werksessies aan de orde wil 
stellen.  
 
In de sturing van de verbonden partijen willen we een onderscheid maken in een meer en minder 
verzwaarde aansturing richting raad en informatievoorziening. Dit hangt af van de strategische waarde, de 
beleidsrijkheid en de mate van politieke of financiële risico’s. Wij maken hierbij onderscheid in een A-
categorie  waarvoor die verzwaring geldt en een B-categorie waarvoor dat niet geldt. Als college kiezen wij 
als A-categorie voor de komende periode voor: 

1. Bestuur Regio Utrecht (BRU) 
2. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
3. Sociaal Werkvoorzieningsschap ‘Het Westelijke Gebied van Utrecht’ (PAUW-bedrijven) 
4. Veiligheidsregio (VRU) 
5. Plassenschap Loosdrecht e.o. 
6. Regionale Uitvoerings Dienst 

 
6.  Verbonden partijen die hetzij strategisch belangrijk of beleidsrijk zijn of verhoogde 
 risico’s kennen, krijgen een verzwaarde aansturing en informatievoorziening (A-categorie) 

 
In de volgende situaties is in ieder geval sprake van een raadsbehandeling waarna het Algemeen Bestuur 
het formele besluit neemt. Voor de onderstaande punten geldt dat als het een bevoegdheid van het college 
c.q. de burgemeester  is, dat dan toestemming van de raad is vereist (zie art 1, lid 2 en 3 Wgr): 

• Besluit tot het aangaan van samenwerking/gemeenschappelijke regeling, tenzij het een 
beslissingsbevoegdheid van het college is. In dat laatste geval, gaat het om een besluit tot het 
verlenen van toestemming. 

• Wijziging/aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, tenzij het een beslissingsbevoegdheid 
van het college is. In dat laatste geval, gaat het om een besluit tot het verlenen van toestemming. 

• Voornemen tot uittreding uit de  samenwerking/gemeenschappelijke regeling.  
• Opheffing van de gemeenschappelijke regeling. 
• Voorstellen m.b.t. overdracht van taken en bevoegdheden. 
• Strategische meerjaren beleidsplannen verbonden partijen. 
• Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting/paragraaf verbonden partijen Stichtse Vecht. 
• Voorstel tot vaststelling jaarverslag/jaarrekening/paragraaf verbonden partijen Stichtse Vecht. 

 
 

14 
 



Bestaande en nieuwe verbonden partijen  
Zoals in de inleiding beschreven  hebben we de bestaande verbonden partijen en zullen we in de (nabije) 
toekomst nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan, mogelijkerwijs ook in de vorm van een verbonden 
partij. Ten aanzien van de bestaande verbonden partijen is de ruimte beperkt. Er zijn bestaande regelingen 
en we doen alles samen met andere gemeenten. De ruimte om veranderingen aan te brengen is dus 
beperkt. Hier geldt het principe van de maximale haalbaarheid. We willen de huidige gemeenschappelijke 
regelingen één voor één langs de lat leggen wat in het kader van onder andere het budgetrecht van de raad 
en de risico’s die we lopen een verstandige keuze is in de aansturing.   
 
7. Huidige gemeenschappelijke regelingen worden beoordeeld op gewenste aansturing  
 
Bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden is er meer ruimte voor een andere en meer 
innovatieve aanpak. Bij de vormgeving van de decentralisaties in het sociale domein kunnen we ervaring 
opdoen met nieuwe organisatievormen. 
 
8. Bij nieuwe samenwerkingsverbanden staat een innovatieve en eigentijdse aanpak voorop 
 
5.2  Paragraaf verbonden partijen 
 
Relevante wet- en regelgeving  
Het college verschaft aan de gemeenteraad de informatie die de gemeenteraad nodig heeft voor de 
uitoefening van zijn sturings- en controletaak. Het college heeft een actieve informatieplicht. De jaarlijkse 
planning en controlcyclus is hiervoor het geëigende middel.  
 
Artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat de 
begroting van de gemeente een paragraaf verbonden partijen bevat. Artikel 15 vermeldt vervolgens welke 
informatie deze paragraaf ten minste dient te bevatten. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen: 

•  de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in 
de begroting; 

•  de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; 
•  de lijst van verbonden partijen. 
 
In de lijst van verbonden partijen wordt ten  minste de volgende informatie opgenomen: 
•  de naam en de vestigingsplaats; 
•  het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd; 
•  de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de 

gemeente in de verbonden partij heeft; 
•  het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het 

einde van het begrotingsjaar; 
•  het resultaat van de verbonden partij. 

 
Aanvullend op dit kader zal de paragraaf verbonden partijen in Stichtse Vecht ook per verbonden partij een 
evaluatiemoment op hoofdlijnen bevatten waardoor de raad zich een oordeel kan vormen over de mate 
waarop de verbonden partij nog voldoet aan de doelen die vooraf gesteld zijn.  
 
De indeling van de paragraaf verbonden partijen willen wij vanaf de programmabegroting 2015 op 
bovenstaande wijze inrichten.  
 
9. Vanaf de programmabegroting 2015 wordt de paragraaf verbonden partijen ingericht volgens 
 artikel 15 van het Bbv 
 
5.3  Register vertegenwoordiging verbonden partijen 
 
Er is een register van de vertegenwoordiging van Stichtse Vecht in verbonden partijen, dat voldoet aan de 
wettelijke voorschriften. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 

• naam en de plaats van vestiging 
15 

 



• deelnemers 
• wettelijke voorschriften voor het betreffende samenwerkingsverband 
• bevoegdheden die bij de regeling dan wel, krachtens de regeling zijn overgedagen 
• rechtsvorm 

 
5.4  Relevante wet en regelgeving 
 
In de Wgr zijn diverse bepalingen opgenomen over de controlemogelijkheden van de raad. Zo staat in de 
artikelen 16 en 17 Wgr de politiek-bestuurlijk controle verwoord. Met betrekking tot die politieke controle legt 
de Wgr de informatieplicht vast van een lid van het algemeen bestuur ten opzichte van de raad die dat lid 
heeft aangewezen. Bij een conflict over de vraag of de eigen leden in het algemeen bestuur en het dagelijks 
bestuur het belang van hun gemeente voldoende hebben gediend en of zij daar wel hebben gehandeld in 
overeenstemming met de (meerderheids)besluiten c.q. het beleid van de raad, kan de raad op grond van de 
Wgr de door hem aangewezen algemeen bestuursleden terugroepen. De raad kan uiteraard ook een 
wethouder die lid is van een algemeen bestuur of dagelijks bestuur van een regeling ter verantwoording 
roepen. Ook het opstellen van regels over wijziging en opheffing van, en uittreding uit de regeling helpen de 
raad in zijn controlerende taak. Het gaat er om dat als bij de start van een verbonden partij de afspraken 
SMART en volledig in de regeling opgenomen zijn, de controle in de uitvoeringsfase sneller succesvol is. 
 
5.5  Controle in Stichtse Vecht 
 
De binnen Stichtse Vecht gehanteerde p&c-momenten vormen de basis voor de periodieke rapportage van 
het college aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en nieuwe 
ontwikkelingen en worden mogelijke risico’s gesignaleerd.  
 
Gelet op het vorenstaande zal de rapportage, indien noodzakelijk, inzicht moeten geven in de stand van 
zaken en ontwikkelingen bij verbonden partijen. 
 
5.6  Dubbele petten problematiek 
 
Tijdens de uitvoering kan blijken of er op bestuurlijk niveau of ambtelijk niveau sprake is van spanning als 
gevolg van de zogenaamde dubbele pettenproblematiek. Deze spanning is onder andere aan bod gekomen 
bij de eigenaar-opdrachtgever-relatie (zie hiervoor hoofdstuk 4.4). Teneinde zuiverheid in deze relatie te 
waarborgen is het hanteren van het zogenaamde vierogenprincipe een oplossing. 
 
Op bestuurlijk niveau heeft de wethouder ten aanzien van de verbonden partij  zowel de rol van eigenaar 
als opdrachtgever en hierdoor kan spanning ontstaan tussen het belang van de verbonden partij an sich en 
dat van de gemeente als opdrachtgever.  
 
Het college stelt derhalve een portefeuillehouder met als aandachtsgebied verbonden partijen in (dat is de 
portefeuillehouder die belast is/wordt met algemene bestuurszaken). Hij is degene die vanuit deze overall 
rol de dubbele pettenproblematiek signaleert en bespreekbaar maakt in het college. Daarnaast stellen we 
een intern toezichtsteam in om het toezicht op de verbonden partijen in zowel kwalitatieve als financiële zin 
te versterken. Beide maatregelen dragen bij aan het versterken van de sturing op de verbonden partijen. 
 
Maar ook binnen het ambtelijk apparaat kan deze dubbele pettenproblematiek zich voordoen op het 
moment dat ambtenaren een verbonden partij inhoudelijk adviseren of ondersteunen en daarnaast ook 
namens de gemeente de portefeuillehouder adviseren over die verbonden partij. Ambtelijk geldt de 
afspraak dat een ambtenaar die werk doet voor de uitvoeringsorganisatie van een GR, niet de ambtenaar is 
die het college adviseert over deze GR. De programmahouder van de paragraaf verbonden partijen heeft 
de overall rol op ambtelijk niveau. 
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6 Toezicht  
 
Toezicht houden bevat die activiteiten die nodig zijn om de realisatie van doelen te controleren en deze 
realisatie te beoordelen. We splitsen die acties uit in aandachtspunten voor de vertegenwoordiging in de 
verbonden partijen (wat mag de raad van hen verwachten en hoe spreekt de raad hen daarop aan) en 
enige opmerkingen over de evaluatie. 
 
6.1  Aandachtspunten voor de vertegenwoordiging 
 
Belangrijk voor de gemeenteraad is een actieve informatieplicht vanuit het college. De raad kan immers 
alleen tot goede besluitvorming komen als hij tijdig, juist en volledig door het college wordt geïnformeerd. 
Dit geldt ook voor het collegelid dat in een GR als lid in het Dagelijks Bestuur (DB) opereert. 
De Wgr verplicht dat in een GR de verantwoordings - en informatieplicht van DB en AB en aan de 
gemeenteraad en aan het college is geregeld. 
 
Voor een actieve, tijdige informatievoorziening vanuit verbonden partijen kan het hebben van een 
gedelegeerd bestuurder in het DB voordelen hebben. Zo is er sprake van vroegtijdige invloed en informatie 
en natuurlijk de mogelijkheid om het eigen college en de ambtelijke organisatie vroegtijdig bij het bestuur te 
betrekken. Nadeel kan zijn de dubbele positie waarin de gedelegeerde bestuurder zich bevindt: in het DB is 
hij verdediger van de belangen van de verbonden partij, in het AB verdedigt hij de gemeentelijke belangen.  
 
Per verbonden partij wordt door de gemeente bekeken welke invloed gewenst c.q. gepast is. Dit is vooral 
afhankelijk van de politiek-bestuurlijke beleidsdoelstellingen en de daarmee gepaard gaande financiële 
belangen. Er is ook een onderscheid te maken tussen gemeenschappelijke regelingen en overige 
verbonden partijen. Gemeenschappelijke regelingen hebben namelijk een eigen, specifieke juridische basis 
in de Wet gemeenschappelijke regelingen, die o.a. deze bevoegdheden regelt. 
 
Om tot goede besluitvorming over te gaan dienen raad en college inzicht te hebben in de bestuurlijke en 
financiële risico’s van een verbonden partij. Op basis van deze inzichten kan invloed worden uitgeoefend. In 
de begroting van de betreffende verbonden partij wordt aangegeven welke activiteiten in het komende jaar 
worden uitgevoerd.  
 
Eerder is geconstateerd dat de informatiepositie van de raad goed moet zijn om zijn toezichthoudende rol in 
te kunnen vullen. De informatie komt op verschillende manieren bij de raad. Een belangrijke informatiebron 
voor de raad zijn de AB/DB-leden van de verbonden partijen. Voor de AB/DB- leden gelden de volgende 
aandachtspunten: 

• AB/DB-leden geven, gevraagd en ongevraagd, een terugkoppeling van de vergaderingen van de 
verbonden partij die ze bijgewoond hebben; 

• AB/DB-leden benadrukken binnen de verbonden partij de tijdige aanlevering van stukken; 
• AB/DB-leden pleiten binnen de verbonden partij voor voldoende tijd voor de bespreking van de 

stukken met de raad; 
• AB/DB-leden letten erop dat de stukken van de verbonden partij van voldoende kwaliteit zijn. 

 
6.2  Evaluatie 
 
Verbonden partijen worden ingesteld om een bepaald doel te realiseren. De actualiteit verandert echter en 
de belangen kunnen daardoor op termijn verschillen. Regelmatige evaluaties stellen de raad in de 
gelegenheid om te beslissen of de verbonden partij nog wel het doel dient waar het voor ingesteld was of 
dat er een aanpassing moet komen. Daarom bevat de paragraaf verbonden partijen (zoals beschreven in 
5.2) bij de jaarrekening een jaarlijkse evaluatie op hoofdlijnen. 
 
Bij deze evaluatie van de verbonden partij zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

• Zijn de prestatieafspraken nagekomen door de verbonden partij? Met andere woorden, is  
geleverd wat is afgesproken (kwaliteit en kwantiteit)? 

• Verloopt de samenwerking naar tevredenheid tussen de partijen op bestuurlijk en organisatorisch 
niveau? 
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• Welke actuele ontwikkelingen spelen rondom het publieke belang van de verbonden partij? Welke 
invloed heeft dit op het publieke belang? 

 
 

7 Tot slot 
 
Met bovenstaande maatregelen verwachten we te komen tot meer invloed op het functioneren van de 
verbonden partijen. Met een betere informatiepositie en een goed gebruik van de beschikbare instrumenten 
kan de raad zijn kaderstellende, controlerende en toezichthoudende rol op de verbonden partijen de 
komende jaren optimaal invullen. 
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Bijlage 1 Definities  
 
In deze bijlage beschrijven we welke soorten verbonden partijen er zijn. 
 
Publiekrechtelijke partijen 
Bij publiekrechtelijke rechtspersonen gaat het om deelname van de gemeente in een Gemeenschappelijke 
Regeling (GR). Deze deelname vindt plaats op basis van de Gemeentewet (GW) en de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Samenwerking tussen gemeenten is mogelijk, maar ook tussen 
provincies en waterschappen en combinaties tussen deze drie categorieën. Ook andere openbare lichamen 
kunnen deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling. Private rechtspersonen kunnen alleen 
participeren als zij daartoe bij Koninklijk Besluit zijn gemachtigd. Bij de regeling kan een openbaar lichaam 
worden ingesteld. Het openbaar lichaam is rechtspersoon. 
 
Privaatrechtelijke partijen 
Bij privaatrechtelijke verbonden partijen gaat het om deelname van de gemeente in private rechtspersonen. 
Dit zijn op basis van het Burgerlijk Wetboek (BW) en Wetboek van Koophandel (WvK): 

• Naamloze Vennootschappen (N.V.) 
• Besloten Vennootschappen, (B.V.) 
• Commanditaire Vennootschappen (CV)  
• Verenigingen 
• Stichtingen 

 
Deelnemingen in verbonden partijen vindt merendeel plaats door middel van N.V.’s en B.V.’s. Het financieel 
belang komt daarbij tot uitdrukking in het bezit van aandelen en het bestuurlijk belang komt tot uitdrukking in 
het stemrecht als gevolg van het aandelenbezit. Verenigingen en stichtingen kunnen ook een verbonden 
partij zijn. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie ontvangt zonder financiële verplichtingen met een 
juridische afdwingbaarheid door derden, is geen verbonden partij. 
 
Publiek-Private Samenwerking  
Een Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een constructie die bestaat uit een samenwerkingsverband 
tussen overheid en bedrijfsleven. Met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, realiseren zij een 
project met een publiek belang.  Er bestaan verschillende vormen van PPS. Bij de concessievorm bemoeit 
de overheid zich niet met de inhoud en stuurt volledig op het gewenste einddoel (de 'output'). Op deze wijze 
hebben de marktpartijen vrijheid om naar eigen inzicht de uitvoering vorm te geven. Daarnaast bestaan ook 
meer open PPS-constructies waarbij publieke en private partijen meer gelijkwaardig opereren. Bijvoorbeeld 
bij een joint venture-constructie of bij het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. 
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Bijlage 2 Wettelijk kader 
 
Gemeentewet 
In de Gemeentewet (artikel 160 leden 1 sub e , 2 en 3) is bepaald dat:  
 
Artikel 160  
1.Het college is in ieder geval bevoegd:  
a. het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de 
burgemeester hiermee is belast;  
b. beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de 
burgemeester hiermee is belast;  
c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente, met uitzondering van de 
organisatie van de griffie;  
d. ambtenaren, niet zijnde de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren, te benoemen, te schorsen 
en te ontslaan;  
e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten;  
f. te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of 
administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de 
raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;  
g. ten aanzien van de voorbereiding van de civiele verdediging;  
h. jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen.  
2.Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, 
vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het 
bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar 
belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerp-besluit is toegezonden en in de 
gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.  
3.Een besluit als bedoeld in het tweede lid behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. De 
goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.  
4.Het college neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle conservatoire 
maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit 
 
Toetsingscriteria provincie bij deelname in privaatrechtelijke rechtspersonen 
Bij besluiten tot het deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen is goedkeuring vereist van 
Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht (de toezichthouder). GS beoordeelt of er een bijzonder daartoe 
aangewezen belang is om voor het behartigen van het publiek belang een privaatrechtelijke rechtspersoon 
op te richten of daaraan deel te nemen. Toetsingscriteria van de provincie zijn:  

• De mogelijkheden van democratische controle en beïnvloeding; 
• De openbaarheid van besluitvorming, controle en verantwoording; 
• De controle van toekenning van rechten en verantwoording; 
• De controle van toekenning van rechten en verplichtingen; 
• Het verdelen van de taken en verantwoordelijkheden tussen de overheid en de privaatrechtelijke 

rechtspersoon; 
• Een mogelijkheid om te vergaande versnippering van de overheidstaak over verschillende 

privaatrechtelijke rechtspersonen te voorkomen; 
• Financiële risico’s; 
• Juridische houdbaarheid (niet in strijd met het recht). 
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Wet gemeenschappelijke regeling 
De verantwoordingsrelatie tussen de gemeente en het bestuur van de GR is in de Wgr geregeld. De 
politieke controle (informatieplicht) van een lid van het algemeen bestuur ten opzichte van de raad is 
geregeld in de artikelen 16 en 17 . De financiële controle die een raad kan uitoefenen op een GR is 
benoemd in de artikelen 34 en 35. De GR kan volgens de Wgr op enkele onderdelen bepalen hoe het 
algemeen bestuur wordt samengesteld. De bevoegdheden van de raad om het doel van het 
samenwerkingsverband in de GR vast te leggen en de daarbij behorende bevoegdheden over te dragen, 
regelt artikel 10 . 
 
Hieronder volgen de relevante artikelen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen 
Artikel 1 
1. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee of meer 
gemeenten kunnen afzonderlijk of te zamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een 
gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die 
gemeenten. 
2. De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters gaan niet over tot het treffen van 
een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden 
onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
3. Onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot 
en het uittreden uit een regeling. 
 
Artikel 9 
1. De voor onbepaalde tijd getroffen regeling houdt bepalingen in omtrent wijziging, opheffing, toetreding en 
uittreding.  
2. De regeling waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld houdt bepalingen in omtrent de vereffening 
van het vermogen ingeval dat openbaar lichaam wordt ontbonden.  
3. Het bij een regeling ingestelde openbaar lichaam blijft na zijn ontbinding voortbestaan voorzover dit tot 
vereffening van zijn vermogen nodig is.  
 
Artikel 10 
1. De regeling vermeldt het belang of de belangen ter behartiging waarvan zij is getroffen of gewijzigd. 
2. Een regeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 8, eerste of tweede 
lid, geeft aan welke bevoegdheden de besturen van de deelnemende gemeenten aan het bestuur van het 
openbaar lichaam onderscheidenlijk aan het gemeenschappelijk orgaan bij het aangaan van de regeling 
overdragen. Een regeling als hier bedoeld kan bepalingen inhouden omtrent de wijze waarop verandering 
kan worden gebracht in de overgedragen bevoegdheden. 
3. Een regeling als bedoeld in het tweede lid houdt bepalingen in omtrent de inrichting en samenstelling 
van het bestuur van het openbaar lichaam onderscheidenlijk de samenstelling van het gemeenschappelijk 
orgaan en wijst de plaats van vestiging aan. 
4. Een regeling als bedoeld in artikel 8, eerste of tweede lid, kan aangeven dat een ombudsman of 
ombudscommissie van een van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 
81p, eerste lid, van de Gemeentewet, artikel 79q, eerste lid, van de Provinciewet of artikel 51b, eerste lid, 
van de Waterschapswet bevoegd is tot de behandeling van verzoekschriften als bedoeld in artikel 9:18, 
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Indien een regeling de hiervoor bedoelde bevoegdheid 
instelt, dan wel deze beëindigt, zendt het bestuur de regeling aan de Nationale ombudsman. 
 
Artikel 13 
1. Het algemeen bestuur van een openbaar lichaam, ingesteld bij een regeling die is getroffen of mede is 
getroffen door gemeenteraden, bestaat uit leden, die per deelnemende gemeente door de raad uit zijn 
midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders worden aangewezen. Indien de regeling uitsluitend 
strekt tot behartiging van opleiding en vorming van ambtenaren, kan in de regeling worden bepaald, dat ook 
de gemeentesecretaris als lid van het algemeen bestuur kan worden aangewezen.  
2. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt lid of voorzitter 
te zijn van de raad uit wiens midden men is aangewezen dan wel ophoudt wethouder of secretaris van de 
desbetreffende deelnemende gemeente te zijn. 
3. De regeling bepaalt het aantal leden van het algemeen bestuur, dat door de raad van elke deelnemende 
gemeente wordt aangewezen.  
4. De regeling kan inhouden, dat:  
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a. de aantallen leden, die door de raden van de deelnemende gemeenten worden aangewezen, onderling 
verschillen;  
b. leden, aangewezen door de raden van bepaalde deelnemende gemeenten, meervoudig stemrecht 
hebben.  
c.  het algemeen bestuur bij gekwalificeerde meerderheid besluit ten aanzien van in de regeling aangeduide 
besluiten.  
5.De regeling kan tevens inhouden, dat:  
a. de raden van niet alle, doch ten minste twee deelnemende gemeenten leden van het algemeen bestuur 
aanwijzen;  
b. de raden van twee of meer deelnemende gemeenten gezamenlijk leden van het algemeen bestuur 
aanwijzen.  
6. Ingeval de regeling uitsluitend is getroffen door colleges van burgemeester en wethouders, is het 
bepaalde in het eerste tot en met het vijfde lid van overeenkomstige toepassing.  
7. Ingeval de regeling uitsluitend is getroffen door burgemeesters, vormen zij het algemeen bestuur. De 
regeling kan inhouden, dat burgemeesters van bepaalde gemeenten meervoudig stemrecht hebben.  
8. De regeling, bedoeld in het zevende lid, kan tevens inhouden, dat:  
a. niet alle deelnemende burgemeesters zitting hebben in het algemeen bestuur;  
b. twee of meer deelnemende burgemeesters gezamenlijk uit hun midden een of meer leden van het 
algemeen bestuur aanwijzen.  
9. De voorzitter van het openbaar lichaam wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen, met 
inachtneming van het daaromtrent in de regeling bepaalde.  
 
Artikel 14 
1. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit de voorzitter en twee of meer andere leden, 
door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen, met inachtneming van het daaromtrent in de regeling 
bepaalde. De aldus aangewezen leden van het dagelijks bestuur mogen niet allen afkomstig zijn uit 
dezelfde gemeente.  
2. Wanneer de aard van de regeling daartoe aanleiding geeft, kunnen één of meer leden van het dagelijks 
bestuur, niet zijnde de voorzitter, worden aangewezen van buiten de kring van het algemeen bestuur, met 
dien verstande dat op deze wijze aangewezen leden nimmer de meerderheid van het dagelijks bestuur 
mogen uitmaken.  
 
Artikel 16 
1. De regeling houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop een lid van het algemeen bestuur van het 
openbaar lichaam of een lid van het gemeenschappelijk orgaan aan de raad die dit lid heeft aangewezen, 
de door een of meer leden van die raad gevraagde inlichtingen dient te verstrekken.  
2. De regeling houdt tevens bepalingen in omtrent de wijze, waarop het dagelijks bestuur en een of meer 
leden daarvan aan het algemeen bestuur de door een of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen 
verstrekken, alsmede door het algemeen bestuur ter verantwoording kunnen worden geroepen.  
3. De regeling houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop een lid van het algemeen bestuur van het 
openbaar lichaam of een lid van het gemeenschappelijk orgaan door de raad die dit lid heeft aangewezen, 
ter verantwoording kan worden geroepen voor het door hem in dat bestuur onderscheidenlijk dat orgaan 
gevoerde beleid.  
4.  Ingeval toepassing is gegeven aan het bepaalde in artikel 13, vijfde lid, onder a , houdt de regeling 
bepalingen in omtrent de wijze waarop aan de raad die geen lid van het algemeen bestuur van het 
openbaar lichaam of van het gemeenschappelijk orgaan aanwijst, de door een of meer leden van die raad 
gevraagde inlichtingen worden verstrekt en de door die raad gevraagde verantwoording wordt afgelegd 
voor het door dat bestuur onderscheidenlijk dat orgaan gevoerde beleid.  
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5. De regeling houdt bepalingen in omtrent de bevoegdheid van de raad, een door hem aangewezen lid van 
het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of een door hem aangewezen lid van het 
gemeenschappelijk orgaan, ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van de raad niet meer bezit. 
Op het ontslagbesluit is artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.  
6. Bij het verstrekken van inlichtingen ingevolge het eerste of het vierde lid, of het afleggen van 
verantwoording ingevolge het derde of het vierde lid, verschaft een lid van het algemeen bestuur van het 
openbaar lichaam of een lid van het gemeenschappelijk orgaan over zaken waaromtrent krachtens artikel 
23 geheimhouding is opgelegd slechts informatie, indien krachtens artikel 25 van de Gemeentewet 
geheimhouding is opgelegd. Laatstbedoelde geheimhouding kan eerst worden opgeheven, nadat door het 
algemeen bestuur van het openbaar lichaam of door het gemeenschappelijk orgaan tot opheffing van de 
geheimhouding is besloten. 
 
Artikel 17 
De regeling houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop door het bestuur van het openbaar lichaam of 
door het gemeenschappelijk orgaan aan de raden van de deelnemende gemeenten de door een of meer 
leden van die raden gevraagde inlichtingen worden verstrekt.  
 
Artikel 34 
1. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan stelt de begroting 
vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. 
2. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan zendt de begroting 
binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat 
waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten. 
3. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan stelt de jaarrekening 
vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. 
4. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan zendt de jaarrekening 
binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar 
waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten. 
 
Artikel 35 
1. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerp-
begroting zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk zes weken 
voordat zij door het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende 
gemeenten.  
2. De ontwerp-begroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor een 
ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, 
tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.  
3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam 
onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren 
brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-
begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.  
4. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur van het openbaar lichaam onderscheidenlijk het 
gemeenschappelijk orgaan, zo nodig, de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter 
zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.  
5. Het bepaalde in het eerste, derde en vierde lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de 
begroting. In de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald ten aanzien van welke categorieën 
begrotingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken.   
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Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
Artikel 1 
1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
b. verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie 
onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft; 
c. financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is 
indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat 
indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt; 
d. bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde 
van stemrecht; 
e. deelneming: een participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin de provincie 
onderscheidenlijk gemeente aandelen heeft; 
 
2. In dit besluit wordt onder verbonden partij mede verstaan een Europese groepering voor territoriale 
samenwerking als bedoeld in artikel 1 van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS) (PbEU L 210) waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en 
een financieel belang heeft 
 
Artikel 9: 
1.In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot 
relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. 
2.De begroting bevat ten minste de volgende paragrafen, tenzij het desbetreffende aspect bij de provincie 
onderscheidenlijk gemeente niet aan de orde is: 
a. lokale heffingen; 
b. weerstandsvermogen; 
c. onderhoud kapitaalgoederen; 
d. financiering; 
e. bedrijfsvoering; 
f. verbonden partijen; 
g. grondbeleid. 
 
Artikel 15: 
Ook het Besluit Begroting en Verantwoording vraagt om inzicht in de verbonden partijen van een gemeente. 
In de verplichte paragrafen dient de gemeente verantwoording af te leggen over de verbonden partijen. 
 
1.   De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste: 

a.   de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in 
de begroting;  

b.   de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; 
c.   de lijst van verbonden partijen. 

  
2.   In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen: 

a.   de naam en de vestigingsplaats; 
b.   het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; 
c.   de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de 

gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft; 
d.   het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het 

einde van het begrotingsjaar; 
e.   het resultaat van de verbonden partij. 

 
Artikel 67: 
2.De toelichting op de productenrealisatie bestaat ten minste uit: 
b. een lijst van verbonden partijen; 
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Artikel 69: 
In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie verstrekt over verbonden partijen: 
a. de naam en de vestigingsplaats; 
b. het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; 
c. de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de 
gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft; 
d. het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde 
van het begrotingsjaar; 
e. het resultaat van de verbonden partij. 
 
Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht 2012 
Artikel 6 tussentijdse rapportage  
1. Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de     
    begroting.  
2. Jaarlijks zal een planning- en controlcylus ter kennisname aan de raad voorgelegd worden. Daarin  
    wordt het aantal en tijdstip van de tussentijdse rapportages vermeld.  
3. De rapportages gaan in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten als de baten, de geleverde  
    goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten. 
4. De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting. 
5. De rapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een  
    overzicht van baten en lasten met de bijgestelde raming van:  

a. de baten en lasten per programma uitgesplitst; 
b. het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen uitgesplitst; 
c. het resultaat voor bestemming volgend uit de onderdelen a en b; 
d. de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; 
e. het resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d. 

6. In de rapportages wordt gerapporteerd op afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de  
    baten en lasten van programma’s en investeringskredieten in de begroting.
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Bijlage 3 Checklist sturing en controle 
 
Deelproces Criteria Toelichting  Rol 
Sturen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afspraken Zijn afspraken met en taken van de verbonden 
partij formeel vastgelegd in een contract? 
 
Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over 
de bijdrage van de verbonden partij aan de 
realisatie van de beleidsdoelstellingen? 
 
Is het leveren van een bijdrage aan doelen van 
deelnemende gemeenten als doel van de 
verbonden partij in haar statuten vastgelegd? 
 
Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over 
de beoogde effecten van de producten of 
dienstverlening?   
 
Staan er afspraken in het contract over te 
leveren prestaties en financiering van de 
activiteiten? 
 
Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd rond  
risico’s, risicoverdeling en de wijze waarop 
deze worden beheerst? 
 
Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over 
beïnvloedingsmogelijkheden? 
 
Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over 
eventuele tussentijdse evaluaties? 
 
Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over 
de informatievoorziening, zowel kwantitatief als 
kwalitatief en frequentie? 
 
Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over 
beëindiging van deelneming aan de verbonden 
partij? 
 
Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over 
frequentie en aard van de overlegstructuur? 
 
Worden er eisen gesteld aan certificeren 
bedrijfsvoering? 

Opdrachtgever/
Eigenaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie Zijn er afspraken over: 
•  wanneer en hoe vaak de informatie moet  
   worden geleverd? 
•  aan wie de informatie moet worden  
 geleverd? 
•  welke informatie moet worden geleverd met  
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Deelproces Criteria Toelichting  Rol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sturen 

   betrekking tot de realisatie, met andere  
   woorden: de inhoud van de rapportages? 
•  evaluatie op basis van de geleverde  
   informatie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever/ 
Eigenaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meetbaarheid 
output 

Zijn er naast financiële afspraken ook 
meetbare kwalitatieve afspraken gemaakt over 
te leveren prestaties? 

Coördinatie Heeft de gemeente de mogelijkheid en 
bevoegdheid: 
•  tot het geven van directe aanwijzingen bij de  
   uitvoering? 
•  tot het opstellen van richtlijnen voor de  
   uitvoering van activiteiten waarvoor subsidie  
   wordt verstrekt? 
•  tot het geven van opdrachten aan de  
   gesubsidieerde instelling? 
•  om aanvullende informatie te vragen? 
•  om een bestuurder te benoemen of te  
   ontslaan? 
•  tot vormgeving van de 
 uitvoeringsprocessen? 
 
In hoeverre zijn deze mogelijkheden wettelijk 
vastgelegd? 

Escalatie Wie is financieel of bestuurlijk verantwoordelijk 
als het mis gaat? 
•  gemeente; 
•  verbonden partij; 
•  beide. 
 
Zijn er afspraken over de wijze waarop het 
risico wordt gedeeld? 
•  gemeente is aansprakelijk; 
•  verbonden partij is aansprakelijk; 
•  gedeelde aansprakelijkheid. 
 
Zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over 
niet-reguliere informatievoorziening van de 
verbonden partij aan de deelnemers als doelen 
van deelnemers niet gehaald dreigen te 
worden of financiële en andere risico’s zich 
dreigen te manifesteren? 

Taken, 
verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden 

Zijn taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden voldoende afgebakend? 
 
Is er sprake van een functiescheiding binnen 
de gemeenten tussen degene die beleidsmatig 
samenwerkt met de verbonden partij en 
degene die de rapportages beoordeelt en het 
college adviseert? 

Beheersen Informatiebeheer Is vastgelegd dat de verbonden partij moet Opdrachtgever 
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Deelproces Criteria Toelichting  Rol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rapporteren over de uitvoering? 
Ontvangt de gemeente periodiek 
tussenrapportages over: 
•  realisatie van de beleidsdoelstellingen; 
•  prestatieafspraken; 
•  realisatie versus budget? 
 
Waarover moet gerapporteerd worden? 
•  financiële informatie; 
•  operationele informatie; 
•  kengetallen over bedrijfsvoering; 
•  kengetallen over prestaties; 
•  rechtmatigheid; 
•  fiscale aangelegenheden, onder andere  
 BTW- compensatiefonds. 
 
Is de gewenste detaillering en frequentie van 
rapporteren vastgelegd? 
 
Vinden evaluatiegesprekken plaats aan de 
hand van de rapportages? 
 
Is er sprake van een incidentenmeldplicht? 
 
In hoeverre worden aangeboden cijfers 
getoetst op juistheid, volledigheid en 
tijdigheid? 
 
Is de informatiebehoefte voor financiële 
middelen van ministeries afgestemd op de 
specifieke eisen van de ministeries? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borging van kennis Zijn er voldoende formele afspraken over 
deling en borging van kennis? 
 
Zijn de taken van de verbonden partij ingebed 
in een afdeling of sector van de gemeente? 
 
Zitten de mensen met de juiste competenties 
op de juiste plaats? 
 
Heeft de gemeente voldoende kennis in huis 
om adequaat te reageren wanneer zich 
calamiteiten voordoen bij de verbonden partij? 

Beïnvloedingsmogelijk-
heden 

Heeft de gemeente voldoende mogelijkheden 
om in te grijpen wanneer zich afwijkingen 
voordoen, zoals bij beëindiging van deelname? 
 
Is de gemeente bevoegd om bestuurders voor 
te dragen voor benoeming en ontslag? 
 
Zijn de juridische bevoegdheden van het 

Eigenaar 
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Deelproces Criteria Toelichting  Rol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beheersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bestuur van de verbonden partij vastgelegd in 
bijvoorbeeld een directiestatuut? 

Risicomanagement Beschikt de verbonden partij over een interne 
risicomanagementmethode waarbij risico’s 
worden geïnventariseerd en geconsolideerd, 
inclusief de wijze waarop monitoring 
plaatsvindt? 
 
Is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het 
risicomanagement? 

Interne organisatie Heeft de gemeente voldoende kennis en 
expertise om tijdig dreigende ontsporingen bij 
de verbonden partij te onderkennen? 
 
Is er een adequate verdeling van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
binnen de organisatie? 
 
Zijn er integriteitregels in de vorm van 
gedragscodes met betrekking tot: 
•  onafhankelijkheid van commissarissen; 
•  onafhankelijkheid van accountants; 
•  adequaatheid beloningsstructuur, het   

tegengaan van zelfverrijking? 
 
Is er een stelsel van interne 
controlemaatregelen om te kunnen toetsen of 
financiële rapportages betrouwbaar zijn en 
men zich aan de wetten en regels houdt? 
 
Wordt over de werking van interne 
controlemaatregelen gerapporteerd? 
 
Is er een interne audit om na te gaan in 
hoeverre volgens procedures wordt gewerkt? 

Opdrachtgever 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever 

Verantwoorden Inhoud Waarover vindt verantwoording plaats? 
•  resultaten van het beleid; 
•  doelmatigheid van inzet van middelen; 
•  rechtmatigheid van inzet van middelen. 
 
Waarover moet informatie worden geleverd? 
•  financiën; 
•  operationele informatie; 
•  kengetallen over bedrijfsvoering; 
•  kengetallen over prestaties; 
•  rechtmatigheid. 
 
Wordt de verbonden partij op basis van deze 
verantwoordingsinformatie geëvalueerd? 
 
 

Opdrachtgever/ 
klant & Eigenaar 
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Deelproces Criteria Toelichting  Rol 
Wordt gecontroleerd in hoeverre de activiteiten 
zijn uitgevoerd binnen de beleidskaders? 
Bevat de verantwoordingsinformatie voldoende 
informatie voor het stuurproces? 
 
Wordt vaak en ad hoc om aanvullende 
informatie gevraagd? 

Effectiviteit en 
Efficiency 

Heeft de gemeente voldoende zicht op 
effectiviteit en efficiëntie? 
• Maakt de gemeente gebruik van 
 benchmarks? 
• Maakt de gemeente gebruik van externe 
 audits, als beleidsevaluatie en financiële 
 doorlichting? 

Externe 
informatiebehoefte 

Is de kwaliteit en kwantiteit van de externe 
informatiebehoefte duidelijk omschreven? 
 
Zijn er afspraken met betrekking tot: 
• tijdigheid, relevantie, volledigheid, 
 getrouwheid en onderlinge vergelijkbaarheid 
 van de informatie; 
• voorschriften rond inhoud van 
 verslaglegging, zowel financieel als 
 beleidsmatig; 
• frequentie van de informatie? 

Beoordeling 
opzet 
verantwoording 

De verantwoordingsinformatie: 
•  geeft inzicht in het gevoerde beleid; 
•  draagt bij aan transparantie; 
• ondersteunt toezicht; 
•  geeft voldoende informatie voor het   
 stuurproces. 
 
Wordt vaak en adhoc om aanvullende 
informatie gevraagd? 

Administratie Is er sprake van een certificering van de 
informatie? 
Is er een aparte accountantsverklaring voor de 
verbonden partij? 

Toezicht 
houden 

Onafhankelijk 
toezichthouder 

Is er een onafhankelijke toezichthouder 
aanwezig? 
•  Algemene Vergadering van 
 Aandeelhouders; 
•  Algemeen Bestuur; 
•  Raad van Toezicht. 

Eigenaar 

Taken, 
Verantwoordelijkheden 
en 
bevoegdheden 

Wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de toezichthouders? 
•  De toezichthouders hebben mogelijkheden 
 tot het nemen van corrigerende 
 maatregelen; 
•  De toezichthouders hebben mogelijkheden 
 tot het uitvoeren van sancties bij uitvoerende  
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Deelproces Criteria Toelichting  Rol 
   organisaties; 
•  De toezichthouders hebben mogelijkheden 
 tot  het ontslaan van bestuurders; 
•  De toezichthouders hebben mogelijkheden 
 tot het goedkeuren van jaarrekeningen en  
   begrotingen. 

Controle Hoe is in relatie tot het realiseren van de 
beleidsdoelstellingen handhaving van naleving 
van wettelijke voorschriften geregeld? 
•  Wordt voldaan aan de voorwaarden van   
   spontane naleving? 
•  Welk handhavingsysteem is of wordt 
 gekozen:  
   bestuurlijk, strafrechtelijk of 
 privaatrechtelijk? 
•  Is het gekozen handhavingsysteem  
   toegesneden op de inhoud van het beleid? 
•  Wie zijn belast met handhaving? 
•  Zijn zij daarop ingesteld? 

Toetsen Beschikken de toezichthouders over de juiste 
informatie om te kunnen controleren: 
•  hoe de organisatie presteert; 
•  of het bestuur goed functioneert; 
•  of de risico’s goed worden gemanaged; 
•  of de financiële toestand solide is; 
•  of de organisatie ‘in control’ is? 
 
Wordt door toezichthouders gerapporteerd en 
verantwoording afgelegd? 
 
Worden toezichthouders geëvalueerd op hun 
functioneren? 
 
Heeft de gemeente de mogelijkheid om 
toezichthouders te vervangen? 
 
Zijn accountantsrapporten beschikbaar? 
 
Zijn de oordelen rond toezicht van de provincie 
beschikbaar? 
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