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1 Aan de gemeenteraad
1.1

Voorgesteld Besluit

1. De Nota verbonden partijen 2018 vast te stellen.
2. De regel dat raadsleden geen zitting hebben in het algemeen bestuur, behoudens van het
Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht, her te bevestigen.
3. De regel dat de coördinerend portefeuillehouder c.q. de portefeuillehouder Financiën de
gemeente als aandeelhouder bij vennootschappen vertegenwoordigd, te bevestigen.
4. In te stemmen met de risicoscan als aanvullend instrument, naast de P&C cyclus waaronder de
paragraaf verbonden partijen, voor de sturing en beheersing van verbonden partijen.

1.2

Samenvatting

Bij de uitvoering van haar taken werkt de gemeente samen met verbonden partijen. Om inzicht te
krijgen in de activiteiten, financiële en bestuurlijke belangen, alsmede de risico’s die samenhangen
met verbonden partijen, heeft de gemeenteraad op 25 februari 2014 de Nota verbonden partijen
vastgesteld. In deze nota zijn de procedures en afspraken vastgelegd over de ambtelijk/ bestuurlijke
inzet en verantwoordelijkheid. De nota legt een verbinding tussen de raad en het college en schetst
de kaders voor sturing en beheersing om meer grip te krijgen op de verbonden partijen. In de
Programmabegroting 2018 is aangegeven dat de gemeente de nota in dat jaar actualiseert. Dit
voornemen is met bijgaande geactualiseerde nota ingevuld.

1.3

Bijlagen
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1.4

Doel en beoogd maatschappelijk effect

De nota draagt bij aan heldere afspraken over bestuurlijke vertegenwoordiging/ verantwoordelijkheid
en de met verbonden partijen te bereiken resultaten. De nota legt een verbinding tussen de raad en
het college en schets de kaders voor sturing en beheersing teneinde meer grip te krijgen op de
verbonden partijen.

1.5

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

In de nota is het juridisch kader voor het werken met verbonden partijen opgenomen. Vanuit de
Gemeentewet geldt de grondregel dat de gemeente de publieke taken zelf uitvoert. Op grond van
artikel 160 is participatie in een verbonden partij mogelijk. Het werken met verbonden partijen is
nader geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Ingeval van samenwerking in een
privaatrechtelijke vorm is het Burgerlijk Wetboek van toepassing. De democratische legitimiteit van
verbonden partijen sluit niet goed aan op de drie lagen van het huis van Thorbecke. Daarom leggen
we met de nota zo helder mogelijk de politiek-bestuurlijke uitgangspunten vast.

1.6

Argumenten

In de Nota verbonden partijen 2014 is vastgelegd dat er een vierjaarlijkse evaluatie/ actualisatie op
hoofdlijnen plaatsvindt. In die tijd was de verwachting dat het werken in (regionale) samenwerkingsverbanden zou toenemen en de maatschappelijke context zou wijzigen. Gebleken is dat de samenwerking met het aantal verbonden partijen waarin de gemeente deelneemt constant is gebleven en
zelfs iets terugloopt. We constateren dat de omstandigheden ten opzichte van 2014 niet significant
zijn gewijzigd. Daarom volstaat actualisatie van de Nota verbonden partijen 2014 en zijn enkele
onderdelen aangepast, waaronder het afwegingskader dat opnieuw is gemodelleerd.
Om de nota volledig en samenhangend te houden, nemen wij in deze geactualiseerde nota de
beleidsuitgangspunten en basis begrippen uit de Nota verbonden partijen 2014 over. Omdat in de
afgelopen periode geen nieuwe inzichten zijn ontstaan wordt de deelname van raadsleden van de
gemeente aan de besturen van de diverse verbonden partijen in beslispunt 2 herbevestigd.
De deelname van collegeleden aan de besturen van verbonden partijen is in de nota 2018 scherp
gedefinieerd. In beslispunt 3 is het resultaat van deze (mineure) wijziging die dat met zich meebrengt
opgenomen.
Sinds het uitkomen van de voorgaande nota is de sturing en verantwoording vergroot en de
informatie naar de raad verbeterd. Een van de instrumenten die is ontwikkeld is de risicoscan, welke
in samenwerking met een aantal gemeenten uit de provincie Utrecht is ontwikkeld. In beslispunt 4
stellen wij voor om deze scan als aanvullend instrument, naast de P&C cyclus waaronder de
paragraaf verbonden partijen, voor de sturing en beheersing van verbonden partijen in te zetten.

1.7

Kanttekeningen

De Nota verbonden partijen 2018 is een actualisatie van de voorgaande nota en biedt geen pasklare
oplossing(en) voor alle vraagstukken waar de gemeente mee wordt geconfronteerd. Werken in en
met verbonden partijen is zoeken naar de balans tussen efficiency en invloed/sturing. Deze nota
geeft handvatten om de risico te managen en vooral bespreekbaar te maken. Het open zijn over
risico’s helpt in de samenwerkingsrelaties en levert inhoudelijke meerwaarde op.

Communicatie

/2

De interne communicatie over deze nota loopt via de gebruikelijke kanalen. De externe partijen
stellen wij van het voorzetten (en op enkele onderdelen aanpassen) van het beleid in kennis. In
regionaal verband doen wij mededeling in de regiobijeenkomsten.
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1.9

Financiën, risico’s en indicatoren

Het voortzetten van het beleid om volgens de nota verbonden partijen samen te werken onze
partners 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 blijven versterken, kan de gemeente de
bestuurlijke en politiek-bestuurlijke risico’s managen.
17 januari 2019
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Burgemeester
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Raadsbesluit
Onderwerp
Actualisatie Nota verbonden partijen 2018
Begrotingswijziging
n.v.t.

Agendanummer
Registratie nummer
Z/18/139211-VB/18/94414

Datum raadsvergadering
5 maart 2019
Commissie Bestuur en Financiën
12 februari 2019

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
-

Het in de Programmabegroting 2018 opgenomen voornemen tot actualisatie;
het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2019;
de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 19 maart 2019;

Besluit
1. De Nota verbonden partijen 2018 vast te stellen;
2. De regel dat raadsleden geen zitting hebben in het algemeen bestuur, behoudens van het
Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht, her te bevestigen;
3. De regel dat de coördinerend portefeuillehouder c.q. de portefeuillehouder Financiën de gemeente
als aandeelhouder bij vennootschappen vertegenwoordigd, te bevestigen;
4. In te stemmen met de risicoscan als aanvullend instrument, naast de P&C cyclus waaronder de
paragraaf verbonden partijen, voor de sturing en beheersing van verbonden partijen.
2 april 2019

Griffier

Voorzitter
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