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*Z00D376209E* 
 

Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
1. Kennis te nemen van de Nota Verbonden Partijen 2014. 
2. De uitgangspunten van de Nota Verbonden Partijen 2014 vast te stellen. 

2.1 Bij bestaande gemeenschappelijke regelingen kunnen raadsleden deel uit maken van het 
algemeen bestuur van een verbonden partij; 

2.2 Bij nieuwe gemeenschappelijke regelingen kunnen raadsleden geen deel uit maken van het 
algemeen bestuur van een verbonden partij; 

2.3 De p&c-cyclus van de verbonden partijen zal worden afgestemd met de gemeentelijke p&c-
cyclus; 

2.4 In het voorjaar wordt een informatieve werksessie over verbonden partijen georganiseerd aan 
de hand van de begroting van de verbonden partijen; 

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

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

2.7 Huidige gemeenschappelijke regelingen worden beoordeeld op gewenste aansturing; 
2.8 Bij nieuwe samenwerkingsverbanden staat een innovatieve en eigentijdse aanpak voorop; 
2.9 Vanaf de programmabegroting 2015 wordt de paragraaf verbonden partijen ingericht volgens 

artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 
 
Samenvatting 
In de werksessie van 25 november 2013 is uw mening gepeild over een aantal te formuleren 
uitgangspunten voor het omgaan met verbonden partijen. Op basis van deze peiling is de Nota 
Verbonden Partijen 2014 opgesteld met zowel het huidige beleid als de vast te stellen uitgangspunten. 
Ook zijn de procedures en afspraken vastgelegd over de ambtelijke en bestuurlijke inzet en 
verantwoordelijkheid. De nota legt een verbinding tussen de raad en het college en schetst de kaders voor 
sturing en beheersing teneinde meer grip op de verbonden partijen te krijgen. 
Er is sprake van een groeimodel, waarbij geleidelijk en in samenhang verbetering in de sturing en 
verantwoording zal worden aangebracht. Hierdoor krijgt de raad meer inzicht in de activiteiten, bestuurlijke 
belangen en risico’s van de verbonden partijen. Bij de ijkmomenten in de raad krijgen ontwikkelingen en 
mogelijke risico’s expliciet aandacht en er vindt een jaarlijkse evaluatie op hoofdlijnen plaats in de 
paragraaf verbonden partijen.  
 
Bijlage 
- Nota Verbonden Partijen 2014 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Stichtse Vecht werkt steeds meer in (regionale-) samenwerkings/netwerkverbanden. De reden hiervoor is 
dat een gezamenlijke uitvoering van taken met andere partijen efficiënter is, de risico’s meer gespreid 
worden en ook de bestuurlijke kracht en effectiviteit kunnen toenemen. 
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. 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. 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 geeft handvatten voor de wijze waarop de gemeente deze risico’s kan managen en 
zodoende grip kan houden op de verbonden partijen. Als gevolg van de bezuinigingen van het Rijk, de 
decentralisaties en de kortingen op de specifieke deelbudgetten zal ook naar de toekomst toe het risico 
met betrekking tot de verbonden partijen toenemen. 
 
Argumenten 
Of de uitvoering van taken binnen de eigen organisatie of via verbonden partijen gebeurt, de gemeente 
blijft altijd verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de realisatie van de doelstellingen. Opdat de gemeente 
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. Wij hebben in Stichtse Vecht nog geen nota Verbonden Partijen en daarmee 
nog geen door uw raad vastgestelde algemene en specifieke uitgangspunten om dit te bewerkstelligen.  
 
Er zijn verschillende redenen om te komen tot het formuleren van uitgangspunten voor het bestuur ten 
aanzien van de verbonden partijen.  
 
Ten eerste zijn er redenen die zijn gelegen in het sturen op de bestaande verbonden partijen. Het is 
belangrijk om er voor te zorgen dat de verbonden partijen blijvend de doelstellingen van de gemeente 
blijven realiseren. Vanuit de democratische legitimatie en het budgetrecht van de raad speelt uw raad 
daar nadrukkelijk een belangrijke rol in. De bovengenoemde risico’s doen zich ook daadwerkelijk in de 
praktijk voor en vragen daarom om goede afspraken en beheersingsmaatregelen.  
 
Ten tweede wordt de noodzaak tot samenwerken steeds groter aangezien de schaalgrootte van veel 
overheidstaken de schaal van gemeenten overstijgt. We hebben het dan over de decentralisatie van 
rijkstaken en vooral de grote transitie van taken in het sociale domein. De over te dragen taken zullen 
meteen weer overgeheveld worden naar het regionale niveau, te weten de congruente 
samenwerkingsverbanden. Qua vorm van dit regionale bestuur zal gebruik gemaakt worden van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Door de aan de decentralisaties verbonden budgetkortingen lopen de 
gemeenten grote financiële risico’s, terwijl de besluitvorming op regionaal niveau plaats vindt. Dit maakt 
het eens te meer noodzakelijk om goed na te denken over en goede afspraken te maken over de 
inrichting van de sturings- en verantwoordingsrelaties inzake gemeenschappelijke regelingen. 
 
Door middel van deze nota verbonden partijen worden zowel  raad, college en de ambtelijke organisatie in 
staat gesteld proactief hun verantwoordelijkheid vorm en inhoud te geven. Voor de ambtelijk organisatie 
zijn richtlijnen, procedures en vormvereisten in ontwikkeling voor het werken met verbonden partijen. Het 
instellen van een intern toezichtsteam is hier een belangrijk onderdeel van. 
 
Behoudens de bestaande taken die onze gemeente in samenwerking uitvoert en de bestaande 
samenwerkingsverbanden waaraan Stichtse Vecht deelneemt, kunnen er ook voorstellen voor nieuwe 
samenwerkingsverbanden komen. Om de relevantie, haalbaarheid en wenselijkheid van dergelijke 
voorstellen te kunnen beoordelen, wordt in deze nota een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn 
afgeleid van de vragen: wat willen wij bereiken en vinden wij dit wenselijk gegeven de ambities die wij 
hebben? Dit zijn de vragen die in de informatieve werksessie van 16 april 2013 over de verbonden partijen 
aan de orde zijn geweest. 
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Zoals hierboven 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 leggen langs de lat van 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. 
 
Communicatie 
Nadat uw raad de uitgangspunten van het beleid rond de Verbonden Partijen heeft vastgesteld, zullen de 
verbonden partijen hiervan in kennis worden gesteld. 
 
Financiën en risico’s 
De nieuwe wijze van werken en samenwerken met de verbonden partijen zorgt voor meer invloed, control 
en beheer over zowel de beoogde resultaten als de ter beschikking gestelde financiële middelen. Door 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden te beleggen en de sturing en control van de verbonden partijen 
te verbeteren, kunnen financiële en politiek-bestuurlijke risico’s beter gemanaged worden. 
 
Vervolg 
De in de nota geformuleerde uitgangspunten en nieuwe werkwijzen zullen in de praktijk geëffectueerd 
moeten worden. Dit zal gebeuren in afstemming met de relevante actoren. Ook uw raad wordt hierbij 
betrokken. 
 
 
14 januari  2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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