
Gemeente AlmereGemeente Almere
 

 

 

 

 Nota verbonden partijen Almere 2010 

 Kaders en uitgangspunten 

 

2 oktober 2014  

 

 





  

  

 

INHOUDSOPGAVE 

 

1 INLEIDING ........................................................................................................................................................... 1 

2 KADERS & UITGANGSPUNTEN ............................................................................................................................ 3 

BIJLAGEN .................................................................................................................................................................. 8 

Bijlage 1 Achtergrondinformatie Verbonden Partijen .......................................................................... 8 
Bijlage 2 Beslissingskader aangaan Verbonden Partijen .................................................................... 11 
Bijlage 3 Bestuurlijke vertegenwoordiging ......................................................................................... 15 
Bijlage 4 Beheers - , toezicht- en verantwoordingsinstrumentarium ................................................. 17 
Bijlage 5 Ondersteuning ...................................................................................................................... 19 
Bijlage 6 Informatievoorziening .......................................................................................................... 21 
Bijlage 7 Gemeenschappelijke regelingen .......................................................................................... 23 





Nota verbonden partijen Almere 2010 Kaders en uitgangspunten pag. 1

 

1 Inleiding 

Algemeen 

Vanuit haar regierol heeft de gemeente twee uitvoeringsstrategieën om haar beleidsdoelstellingen te verwe-

zenlijken. De eerste is om dit via de gemeentelijke organisatie te doen en de tweede is om deze beleidsdoel-

stellingen “op afstand” te realiseren. Dit op afstand zetten van gemeentelijke uitvoerende taken biedt kansen, 

maar brengt ook risico’s met zich mee. Verrassingen met betrekking tot realisatie beleidsdoelstellingen maar 

ook op bestuurlijk, juridisch en financieel gebied moeten worden voorkomen.  

 

Het “op afstand” realiseren moet ten opzichte van het zelf doen een toegevoegde waarde hebben. Deze toege-

voegde waarde kan betrekking hebben op kosten, beheersbaarheid van de organisatie en in de opzet van sa-

menwerkingsverbanden.  

Op basis van deze toegevoegde waarde is de gemeente Almere in het verleden een aantal samenwerkingsver-

banden aangegaan NV NV’s, BV’s, stichtingen, verenigingen en gemeenschappelijke regelingen1,. Dit soort min 

of meer formele samenwerkingsverbanden, met vaak een juridisch-verplichtend karakter, een bestuurlijke link 

en financiële consequenties, worden ook wel aangeduid als “verbonden partijen”. De belangrijkste kaders voor 

“verbonden partijen” komen uit de Gemeentewet, het bijbehorende (Amvb) Besluit Begroting en Verantwoor-

ding Provincies en Gemeenten en de wet Gemeenschappelijke Regeling.  

Publiek belang 

De gemeentewet geeft als belangrijkste criterium dat de privaatrechtelijke weg slechts is toegestaan als er 

sprake is van het behartigen van het daarmee te dienen openbaar belang. Het begrip publiek belang wordt in 

de wet niet nader gedefinieerd. Gemeenten bepalen zelf wat onder het begrip “publiek belang”  wordt begre-

pen.  

De Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid (WRR) heeft een nadere studie verricht naar de inhoud 

van het begrip “publiek belang”. In het rapport “Het Borgen van Publiek Belang” maakt de WRR onderscheid 

tussen maatschappelijke en publieke belangen. Belangen zijn maatschappelijke belangen als hun behartiging 

voor de samenleving als geheel gewenst is. Voor de behartiging van deze maatschappelijke belangen is echter 

niet altijd betrokkenheid van de gemeente vereist. Wanneer betrokkenheid van de gemeente wel is vereist, is 

er volgens de WRR sprake van een publiek belang. De gemeente neemt dan de verantwoordelijkheid voor de 

behartiging van een algemeen belang op zich. Publieke belangen zijn die belangen die actief dienen te worden 

behartigd door de overheid. Hieruit vloeien twee soorten vragen voort, namelijk 

� De wat-vraag: welke maatschappelijke belangen merkt de gemeente aan als publieke belangen, hetgeen 

inhoudt dat zij zich deze belangen aantrekt in de overtuiging dat deze alleen dan goed tot hun recht zullen 

komen? 

� De hoe-vraag: op welke wijze worden vervolgens de belangen waarvoor de gemeente aldus de eindverant-

woordelijkheid heeft aanvaard, behartigd en wie draagt de operationele verantwoordelijkheid hiervoor? 

 

De wat-vraag is een politiek/ideologische vraag. Publieke belangen zijn “die maatschappelijke belangen waar-

voor de gemeente de eindverantwoordelijkheid op zich neemt op grond van de overtuiging dat die belangen 

anders niet goed tot hun recht komen”. Het gaat hier uiteindelijk om een politiek-bestuurlijke keuze.  

De hoe-vraag Is er ook één  van politieke aard maar wet- en regelgeving speelt hierin, vanwege zijn richtinge-

vende karakter,  een belangrijke  rol. De beslisboom is hierbij een hulpmiddel. Het gaat hierbij immers vooral 

om de pro’s en contra’s van uitvoeringsmodaliteiten, om voor- en nadelen die zich wel laten objectiveren (zie 

voor het afwegingskader inclusief beslissingsboom bijlage 2). 

                                                                 
1 Daarnaast bestaan er nog tal van meer informele samenwerkingsverbanden zoals convenanten, samenwerkingsovereenkomsten en 
overlegvormen.  
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Aansturing en uitgangspunten 

In de aansturing van de verbonden partij zijn twee punten van belang. Ten eerste in hoeverre draagt de ver-

bonden partij bij aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen en ten tweede de bijbehorende risico-

afweging. Deze twee uitgangspunten geven richting aan de uiteindelijke vorm en de omgangsvormen met de 

verbonden partij.  

 

De toepassing van het verschillende vormen van verbonden partijen blijkt in de dagelijkse praktijk weerbarstig. 

De aansturing, beheersing en verantwoording variëren sterk. De mate waarin de gemeente zijn regisseursrol 

kan invullen verschilt van geval tot geval. De mate waarin de beleids/bestuurcylus “rond”2 is gemaakt, kan 

variëren. Transparantie, beheersing en verantwoording zijn daarbij aspecten die consistenter kunnen worden 

ingevuld. De invulling van een publieke taak vraagt hierom. Hetgeen ook onlangs in de audit naar verbonden 

partijen is vastgesteld en waaruit de aanbeveling is gekomen om een gemeentebreed kader hiervoor op te 

stellen. Deze nota beoogt dit kader te zijn. Op basis van dit kader kan de regisseursrol consistenter en transpa-

ranter worden ingevuld. Hierbij geldt een ander uitgangspunt nl. “comply or explain”. Met andere woorden er 

kan niet zo maar van de afspraken worden afgeweken. 

 

Bij de invulling van dit kader Verbonden Partijen wordt voor de concrete uitwerking van de uiteindelijke (om-

gangs)vormen gebruik gemaakt van de aspecten inrichting, toezicht, sturing, beheersing en verantwoording. 

Aan de hand van deze aspecten wordt ten behoeve van de oprichtingfase van een verbonden partij een afwe-

gingskader en voor de fase daarna een beheers- , toezicht- en verantwoordingsinstrumentarium (beheersings-

kader) voorgesteld. 

                                                                 
2  Het rond maken van beleids/bestuurscyclus  heeft betrekking op de aspecten inrichting, toezicht, sturing, beheersing en verantwoording. 
Al deze aspecetn dienen op een evenwichtige wijze te worden  vormgegeven. 
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2 Kaders & Uitgangspunten 

 

In deze nota Verbonden Partijen worden 5 kaders benoemd voor Verbonden Partijen (achtergrond informatie 

over Verbonden Partijen, de mogelijke varianten, voor- en nadelen etc.,  zijn in de bijlagen 1-7 opgenomen).  

1) Aangaan Verbonden Partij 

Een besluit tot het aangaan van een relatie met een Verbonden Partij voor een nieuwe activiteit kan op ver-

schillende momenten aan de orde zijn. Bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving of uit praktische 

overwegingen. Om te besluiten tot het al dan niet aangaan van een relatie met een Verbonden Partij dient een 

afwegingskader te worden opgesteld. Dit afwegingskader kan ook worden gebruikt indien een heroverweging 

van de relatie nodig is, bijvoorbeeld naar aanleiding van externe ontwikkelingen. 

Een ander belangrijk argument om een afwegingskader op te stellen is dat het succes van de uiteindelijke rela-

tie aan de voorkant bij het oprichtingsproces wordt bepaald. De kwaliteit van deze afweging bepaalt in hoge 

mate of de relatie succesvol wordt of niet. Zeker indien de uiteindelijke keuze op privaatrechtechtelijke uit-

komsten valt, moet aan de voorkant via statuten ed. worden bepaald hoe de doelen en (bij)sturingsrelaties er 

uit komen te zien. In latere fases zijn bovenliggende wetten en regels maatgevend en kan er niet zonder meer 

aan voorbij worden gegaan. In publiekrechtelijke constructies geldt dit ook maar in mindere mate.  

De uiteindelijke keus over het wat en hoe blijft te allen tijde een politieke.; 

Kader 1 

Het eventuele aangaan van een Verbonden Partij gaat op basis van een afweging als uitgewerkt in bijlage 2. Dit 

is de eerste stap om tot een weloverwogen keuze te komen. Het betreft een analyse die voor het besluitvor-

mingsproces inzichtelijk moet maken  in hoeverre de toegevoegde waarde te weten de bijdrage aan de realisa-

tie van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen van het oprichten van de verbonden partij opweegt tegen de 

risico’s die daarmee gepaard kunnen gaan (bijv verlies aan zeggenschap, beleids- en financiële risico’s). De 

motivatie van de keuzen is een verplicht onderdeel bij de oprichting van een verbonden partij.  

Deze afweging wordt ook toegepast indien een heroverweging van de relatie met de Verbonden Partij nodig is. 

Daarnaast dient er ter borging van de gemeentelijke doelstellingen minimaal één keer per collegeperiode de 

relatie op toegevoegde waarde te worden beoordeeld. Onderstaande beslisboom wordt gebruikt om te komen 

tot de uiteindelijke vorm van de verbonden partij. 

Dit kader formuleert de uitgangspunten op basis waarvan de gemeente de relatie met verbonden partijen 

gestalte geeft. Met het hanteren van de beslisboom lijkt de werkelijkheid tot een digitale ja/nee keuze te wor-

den terug gebracht. De werkelijkheid is niet digitaal. Ook de hoe-vraag blijft er één van politieke aard. Maar 

wet- en regelgeving speelt hierin vanwege zijn richtinggevende karakter, een belangrijke rol.  De beslisboom is 

hierbij een huplmiddel. Er kunnen zich dan ook omstandigheden voordoen waardoor het verstandig en nood-

zakelijk is om van deze uitgangspunten af te wijken. Het college kan in deze gevallen van dit kader afwijken.  
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Beslisboom Verbonden partijen 
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2) Bestuurlijke verantwoordelijkheid en vertegenwoordiging 

Omwille van het vermijden van conflicterende belangen is het niet gewenst om raadsleden, collegeleden of 

ambtenaren deel te laten uitmaken van een orgaan van een verbonden partij, zoals een directie, bestuur, raad 

van toezicht of raad van commissarissen. Hierdoor worden conflicterende belangen of de schijn daartoe zoveel 

mogelijk vermeden3. Het aandeelhouderschap valt hier buiten, dat kan wel worden vervuld. Echter gemeen-

schappelijke regelingen vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college. Daaruit volgt de 

aanbeveling dat raadsleden geen zitting nemen in het bestuur van een GR. Ook de toezichthoudende rol van de 

raad is een reden voor raadsleden om geen zitting te nemen in het bestuur van een gemeenschappelijke rege-

ling.  

 

Er zijn voorts twee rollen te onderscheiden richting een verbonden partij, te weten die van klant en van eige-

naar. Uitgangspunt is dat deze rollen gescheiden ingevuld worden. Vaak wordt er vanuit praktische overwegin-

gen echter voor gekozen om één portefeuillehouder op te laten treden als klant en eigenaar. Zo is bijvoorbeeld 

bij aandeelhouderschappen meestal de portefeuillehouder Middelen dé gemeentelijk vertegenwoordiger. 

Voordeel van deze constructie is eenduidigheid waardoor de communicatieproblemen beperkt kunnen blijven 

(“minder bureaucratie”). Er is immers voor de ambtelijke organisatie één bestuurlijk aanspreekpunt. Bijkomend 

voordeel is dat bij de eigenaar meer materiedeskundigheid ontstaat vanuit zijn optreden als klant. Zo er sprake 

van is om deze rollen in één vertegenwoordiger te verenigen wordt deze keuze gemotiveerd. 

Kader 2 

Het is niet gewenst dat raadsleden, collegeleden of ambtenaren deel uitmaken van een orgaan van een ver-

bonden partij, zoals een directie, bestuur, raad van toezicht of raad van commissarissen.  

Bij gemeenschappelijke regelingen kunnen collegeleden wel deel uitmaken van het bestuur.  

 

Per individuele verbonden partij worden de rollen van klant en eigenaar in beginsel in één gemeentelijke verte-

genwoordiger verenigd. In beginsel is dat de betreffende “vak” wethouder / directie. Maar de wethouder Fi-

nanciën en de afd. Financiën worden wel door hen geïnformeerd en tijdig vooraf betrokken bij de relevante 

actualiteiten, meningsvorming en besluiten die verband houden met de eigenaarrol.  

3) Ondersteuning 

Om de bestuurder goed te ondersteunen in verbonden partijen, moet er een actieve ondersteuning zijn vanuit 

de eigen ambtelijke organisatie. Zoals het voorbereiden Voorgenomen wijzigingen in doel, visie, beleid, pro-

ducten (range/ afname), financiering van verbonden partijen welke door “vak”wethouders vooraf ter besluit-

vorming in het college worden voorgesteld.  

Kader 3:  

Elke verbonden partij heeft een verantwoordelijk collegelid, dienst en een verantwoordelijk ambtelijk adviseur: 

de accountmanager. De accountmanager draagt, indien nodig, zorg voor regionale ambtelijke afstemming 

(uitgewerkt in bijlage 3). 

Implementatie hiervan zal worden geformaliseerd doordat aan de Almeerse (program en lijn) directeuren 

wordt opgedragen om voor elke verbonden partij een medewerker als account aan te wijzen. Deze groep in-

terne Almeerse accounts zal minstens eenmaal per jaar in aanwezigheid van afd. JZ en FIN een overleg hebben 

om : 

� ervaringen met de participatie in de verbonden partijen uit te wisselen; 

� eventuele voorstellen tot bijstelling van onderhavige nota te doen. 

                                                                 
3 Op het moment dat men deel uitmaakt van een orgaan bij een instelling is men bijna in alle gevallen gehouden om de belangen van deze 
partij te laten prevaleren ten opzicht van de gemeentelijke belangen 
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4) Beheers –, toezicht- en verantwoordingsinstrumentarium (beheersingskader) 

Het doel is en blijft dat de verbonden partij een bijdrage levert aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. 

Vanuit zowel de eigenaar -en klant rol zal regelmatig de stand van zaken gemonitoord moeten worden. Vanuit 

deze monitoring worden het college en de raad geïnformeerd. Daarbij is het van belang dat periodiek de vraag 

wordt gesteld in hoeverre de verbonden partij bijdraagt aan het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoel-

stellingen. 

Om te voorkomen dat het uiteindelijk niet goed gaat kunnen/dienen instrumenten met een pro-actief karakter 

worden ingezet.  

Kader 4 

De gemeente dient over een instrumentarium te beschikken om vorm en inhoud te kunnen geven aan het 

beheers-, toezicht- en verantwoordingsinstrumentarium van een verbonden partij (bijlage 4).  

� De gemeente stelt per verbonden partij een toezichtarrangement en bijbehorend instrumentarium op om 

vorm en inhoud te kunnen geven aan beheer en control van een Verbonden Partij .  

� Één keer per collegeperiode wordt bezien wordt nut en noodzaak van de verbonden partij in relatie tot de 

gemeentelijke doelstellingen tegen het licht gehouden. Op basis van deze analyse kan worden besloten of 

1) in ongewijzigde vorm door te gaan, 2) in gewijzigde vorm door te gaan en 3) de relatie te beëindigen. 

� Per Verbonden Partij worden maatwerkafspraken gemaakt over:  

� levering van basispakketten en maatwerkproducten; 

� rapportages voor zowel klant- als eigenaarrol.  

5) Informatievoorziening 

Belangrijk voor de gemeenteraad is de actieve informatieplicht van 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 Gemeenschappelijke Regeling  (GR) als lid van het Algemeen Bestuur (AB) op-

treedt. Daarbij komt dat het AB-lid in sommige gevallen ook lid is van het Dagelijks Bestuur (DB). De Wet ge-

meenschappelijke regelingen (WGR) verplicht dat in een GR de verantwoordings- en informatieplicht van DB 

aan AB en aan gemeenteraad en 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 eigen college en 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 be-

langen van de verbonden partij, in het AB verdedigt hij de gemeentelijke belangen. Het college is van mening 

dat in dit geval de voordelen opwegen tegen de nadelen. 

Per Verbonden Partij wordt door de gemeente bekeken welke invloed gewenst c.q. gepast is. Dit is met name 

afhankelijk van de  politiek-bestuurlijke beleidsdoelstellingen en de daarmee gepaard gaande financiële belan-

gen. Er is in deze ook een onderscheid te maken tussen gemeenschappelijke regelingen en overige Verbonden 

partijen. Gemeenschappelijke regelingen hebben namelijk een eigen, specifieke juridische basis in de Wet ge-

meenschappelijke 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 fi-

nanciële 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 dat jaar gaat uitvoeren. 

Dit is voor de raad een belangrijk document om kaders te stellen.  
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Kader 5 

De informatieplicht op basis van artikel 169 en 180 van de Gemeentewet is ook voor wat betreft gemeen-

schappelijke regelingen en andere verbonden partijen leidend in de verhouding tussen college en raad en 

daarmee ook vertrekpunt in de aansturing van en verantwoording over deze regelingen. Er dient een tijdige, 

juiste en volledige (actieve) informatiestroom op gang te worden gebracht, die het mogelijk maakt verant-

woording af te leggen en die de raad in positie brengt om zijn controlerende rol in te vullen.  

 

De gemeente streeft ernaar gepast invloed uit te oefenen op de gemeenschappelijke regeling. Indien gewenst  

streeft hij ernaar zitting te hebben in het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Voor de overi-

ge verbonden partijen wordt naar verwezen naar punt 2 bestuurlijke vertegenwoordiging. 

Voor de huidige vertegenwoordigingen van Almeerse bestuurders in de huidige partijen behoeft op dit punt 

geen wijziging.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 Achtergrondinformatie Verbonden Partijen 

1.1  Algemeen 

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (B.B.V.) geeft de volgende definitie van 

Verbonden Partij: “een Verbonden Partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de 

provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is 

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. Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het 

bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.”  

Bij leningen en garantstellingen is geen sprake van een Verbonden Partij, omdat de gemeente haar juridische 

verhaalsmogelijkheden behoudt als de partij failliet gaat. Bij exploitatiesubsidies is geen sprake van een Ver-

bonden Partij, omdat het hier overdrachten (subsidies) betreft. 

Met betrekking tot bestuurlijk belang het volgende. Er is sprake van een “Verbonden Partij” als de wethouder, 

het raadslid of de ambtenaar van de gemeente, namens de gemeente in het bestuur van de Verbonden Partij 

zit, of namens de gemeente stemt. Bij alleen een benoemingsrecht of een voordrachtsrecht – de gemeente 

mag een bestuurder of commissaris in de organisatie benoemen of voordragen – is er geen sprake van een 

Verbonden Partij.  

 

De definitie uit het B.B.V. geeft aan dat participaties in Naamloze Vennootschappen (N.V.), Besloten Vennoot-

schappen (B.V.) en gemeenschappelijke regelingen hieronder vallen.  

Stichtingen, verenigingen en Publiek Private Samenwerkingsverbanden (P.P.S.) kunnen een Verbonden Partij 

zijn. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie ontvangt, waaraan geen andere financiële verplichtingen 

zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden, is géén Verbonden Partij. Een aantal samenwerkings-

verbanden waarin de gemeente participeert valt niet onder (de definitie van) een Verbonden Partij.  

1.2  Organisatievormen 

Hierna worden de belangrijkste kenmerken toegelicht van de publiek- en privaatrechtelijke organisatievormen 

waarvoor gekozen kan worden. Voor de privaatrechtelijke rechtsvormen is de inventarisatie beperkt tot de 

vennootschap en de stichting en voor de publiekrechtelijke vorm worden gemeenschappelijke regelingen be-

licht. 

1.2.1 Vennootschap  

Een kapitaalvennootschap is een rechtsvorm met winstoogmerk, waarbij risico’s en geldstromen over de aan-

deelhouders worden verdeeld. Aandeelhouders dragen risico voor het ingebrachte kapitaal tot het bedrag 

waarvoor zij deelnemen in de vennootschap en zijn niet aansprakelijk voor de schulden die de vennootschap 

heeft. Iedere vennootschap kent ten minste een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) en een 

Raad van Bestuur (RvB/directie). De vennootschap wordt opgericht met een notariële akte.  

De vennootschapsvorm biedt de mogelijkheid om activiteiten meer marktconform en bedrijfsmatig uit te voe-

ren. De inrichting, verslaggeving en verantwoording van activiteiten zijn daardoor ook te vergelijken met die 

van andere ondernemingen in de sector.  
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1.2.2 Stichting 

In tegenstelling tot de vennootschap heeft de stichting geen winstdoel maar doorgaans een ideëel doel. De 

stichting mag echter wel materiële of commerciële activiteiten uitvoeren en winst maken. Een stichting kan 

bijvoorbeeld ook worden ingesteld voor het werkgeverschap van medewerkers die om welke reden dan ook bij 

een andere werkgever arbeid verrichten. Een stichting mag niet tot doel hebben uitkeringen te verstrekken aan 

de oprichters. Ook de stichting is een rechtspersoon en wordt opgericht bij notariële akte.  

 

Bij stichtingen is het bestuur het orgaan dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen de 

stichting. Bij grotere stichtingen wordt vaak de directie aangesteld als Raad van Bestuur en een Raad van Toe-

zicht (RvT) als toezichthoudend orgaan (vergelijkbaar met de Raad van Commissarissen bij de structuurven-

nootschap). Een belangrijk verschil is dat de stichting geen aandeelhouders kent zoals de NV en BV of leden 

zoals een vereniging. Dit betekent dat de stichting geen wettelijke verantwoordingsplicht heeft. In de statuten 

kan wel geregeld worden dat het bestuur of de RvT verantwoording aflegt aan de gemeente.  

Ten opzichte van een vennootschap zijn bij een stichting meer vrijheidsgraden aanwezig. De mate van eige-

naarschap (zie bijlage 6.4) is een andere dan bij een vennootschap. De kwaliteit van de aansturing van een 

stichting staat of valt met de kwaliteit van de statuten en de “handhaving” daarvan. Ten opzichte van het rela-

tieve strakke kader waarmee vennootschappen werken, is dit bij stichtingen indien niet goed opgezet en toe-

gepast, risicovoller. 

1.2.3 Gemeenschappelijke regelingen  

Gemeenschappelijke regelingen zijn bedoeld voor de uitvoering van taken die vanwege de aard of de schaal 

van de taak niet op een goede wijze door de gemeente zelf kunnen worden uitgevoerd.  

Samenwerking op basis van de WGR is verlengd lokaal bestuur. Dit houdt in dat lokale taken in samenwerking 

met andere overheden (met name gemeenten) voor gemeenschappelijke rekening worden uitgevoerd. Rege-

lingen kunnen worden getroffen tussen verschillende bestuursorganen. Zowel tussen de raden, de colleges als 

de burgemeesters. Indien gemeenschappelijke regelingen worden aangegaan door het college of de burge-

meester is voorafgaande toestemming van de gemeenteraad vereist.  

1.3  Wettelijk kader Verbonden Partijen 

Bij Verbonden Partijen dient rekening te worden gehouden met een juridisch kader (gemeentewet, Besluit 

Begroting en Verantwoording en Wet gemeenschappelijke regelingen).  

1.3.1 Gemeentewet 

Grondregel van de Gemeentewet is dat publieke taken door de gemeente zelf worden uitgevoerd.  

Het tweede lid van artikel 160 Gemeentewet geeft aan dat private rechtsvormen slechts toelaatbaar zijn: “in-

dien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen 

openbaar belang’’. 

 

Dit artikel geldt zowel voor het verzelfstandigen van reeds bestaande taken als voor het gaan uitvoeren van 

nieuwe taken. Voor gebruik van de publiekrechtelijke rechtsvormen geldt deze beperking niet. Hiervoor is ge-

kozen omdat in de Gemeentewet (en de Wet gemeenschappelijke regelingen) bepaalde waarborgen zijn opge-

nomen voor het gebruik van bevoegdheden, besluitvormingsstructuren, beïnvloedingsmogelijkheden, repres-

sief toezicht, democratische controle en openbaarheid, die niet gelden bij privaatrechtelijke rechtsvormen.   

 

In het Windmill-arrest ontwikkelde de Hoge Raad het criterium dat het gebruik van privaatrechtelijke bevoegd-

heden een publiekrechtelijke regeling niet op onaanvaardbare wijze mag doorkruisen. De privaatrechtelijke 

weg staat derhalve open als een belang niet of onvoldoende op de publiekrechtelijke wijze kan worden behar-

tigd. In dat geval is volgens de Hoge Raad “de vraag beslissend of het die regeling op onaanvaardbare wijze 

doorkruist.  
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Daarbij moet gelet worden op inhoud en strekking van de regeling en op de wijze waarop en de mate waarin 

de belangen van de burgers zijn beschermd, een en ander tegen de achtergrond van de regels van geschreven 

en ongeschreven recht.” Daarnaast is de vraag van belang of de gemeente via een publiekrechtelijke regeling 

een vergelijkbaar resultaat kan bereiken. Indien dit het geval is, vormt dit een belangrijke aanwijzing dat voor 

de privaatrechtelijke weg geen plaats is.  

1.3.2 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is in artikel 9, lid 2 sub f bepaald 

dat in de begroting in een afzonderlijke paragraaf de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot ver-

bonden partijen.  

Volgens artikel 15 van het BBV bevat de paragraaf tenminste: 

� de visie op Verbonden Partijen in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen die zijn opgenomen in de 

begroting; 

� de beleidsvoornemens omtrent Verbonden Partijen. 

 

In artikel 67 van het BBV is voorgeschreven dat in de toelichting op de productenrealisatie een lijst van Ver-

bonden Partijen moet worden opgenomen, waarin op basis van artikel 69 van het BBV ten minste de volgende 

informatie met betrekking tot een Verbonden Partij wordt verstrekt: 

� de naam en de vestigingsplaats; 

� het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; 

� 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. 

 

De BBV-voorschriften zijn ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. 
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Bijlage 2 Beslissingskader aangaan Verbonden Partijen 

2.1  Algemeen 

Een besluit tot het aangaan van een relatie met een Verbonden Partij voor een nieuwe activiteit kan op ver-

schillende momenten aan de orde zijn. Bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving of uit praktische 

overwegingen. Dit gaat op basis van een afwegingskader. Dit afwegingskader is de eerste stap om tot een be-

wuste keuze te komen. Het betreft feitelijk een analyse die voor het besluitvormingsproces inzichtelijk moet 

maken de in hoeverre de toegevoegde waarde (een effectievere en/of efficiëntere wijze van realiseren van 

gemeentelijke doelstellingen) van het oprichten van de verbonden partij opwegen tegen de risico’s die daar-

mee gepaard kunnen gaan (bijv verlies aan zeggenschap, beleids- en financiële risico’s). De motivatie van de 

keuzen in het afwegingskader is een verplicht onderdeel bij de oprichting van een verbonden partij.  

Dit kader formuleert de uitgangspunten op basis waarvan de gemeente de relatie met verbonden partijen 

gestalte geeft. Met het hanteren van de beslisboom lijkt de werkelijkheid tot een digitale ja/nee keuze te wor-

den terug gebracht. De werkelijkheid is niet digitaal. Ook de hoe-vraag blijft er één van politieke aard. Maar 

wet- en regelgeving speelt hierin vanwege zijn richtinggevende karakter, een belangrijke rol.  De beslisboom is 

hierbij een huplmiddel. Er kunnen zich dan ook omstandigheden voordoen waardoor het verstandig en nood-

zakelijk is om van deze uitgangspunten af te wijken. Het college kan in deze gevallen van dit kader afwijken.  

 

Dit afwegingskader wordt ook toegepast indien een heroverweging van de relatie met de Verbonden Partij 

nodig is. Ter borging van de oorspronkelijke uitgangspunten verdient het de aanbeveling elke relatie één keer 

per collegeperiode kritisch te bezien op toegevoegde waarde. 

 

Een ander belangrijk argument om een afwegingskader op te stellen is dat het succes van de uiteindelijke rela-

tie aan de voorkant bij het oprichtingsproces wordt bepaald. De kwaliteit van de risicoafwegingen bepaald in 

hoge mate of de relatie succesvol wordt of niet. Zeker indien de keuze op privaatrechtechtelijke uitkomsten is 

gevallen, moet aan de voorkant via statuten ed. worden bepaald hoe de doelen en (bij)sturingsrelaties er uit 

komen te zien.  In latere fases zijn bovenliggende wetten en regels maatgevend en kan er niet zonder meer aan 

voorbij worden gegaan. In publiekrechtelijke constructies geldt dit ook, maar in mindere mate.  

2.2  Afwegingskader 

1) Is er sprake van een publiek belang bij de uitvoering van de taak? (zo ja, 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 Regeringbeleid heeft 

publiek belang gedefinieerd als: ”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 impliceert dat er een toegevoegde waarde moet zijn voor de overheid om zich met de 

activiteit te bemoeien. Het gaat hier uiteindelijk om een politiek-bestuurlijke keuze. Opgemerkt dient te 

worden dan bij wettelijk opgedragen taken het publieke belang reeds is vastgesteld. 

2)  Is volledige gemeentelijke betrokkenheid bij de behartiging van het publieke belang noodzakelijk? 

(zo nee, vraag 3) 

Als het publieke belang van de taak is vastgesteld, dient vervolgens onderzocht te worden welke onderde-

len daarvan wel of niet kunnen worden uitbesteed. Een publiek belang impliceert namelijk niet dat de gehe-

le taak door de gemeente moet worden uitgevoerd. Bij bijvoorbeeld het uitvoeren van regelingen (belastin-

gen, zorg, enzv) kan ervoor worden gekozen om de uitvoering van de betreffende regeling op afstand zet-

ten.  
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Om de relatie tussen taak en publiek belang goed in beeld te krijgen, dient er dan ook een analyse hiervan 

te worden gemaakt. Indien volledige gemeentelijke betrokkenheid noodzakelijk is komt uitvoering via een 

Verbonden Partij niet aan de orde (bijvoorbeeld als gevolg van een wettelijke verplichting).  

3) Kan het publieke belang voldoende behartigd worden door middel van subsidies, regelgeving, toezicht of 

het inkopen van diensten of producten tegen een redelijke prijs? (zo nee, vraag 4) 

Het publieke belang kan bijvoorbeeld ook via subsidies worden gewaarborgd. Via subsidies bevordert de 

gemeente de totstandkoming van bepaalde activiteiten die noodzakelijk zijn voor borging van het publieke 

belang. Verder kan door gemeentelijke regeling sturing en inhoud worden gegeven aan het publieke belang. 

Bij het inkopen van diensten en producten wordt het publiek belang geborgd door de beschrijving van de 

opdracht en afspraken in overeenkomsten.  

4) Is voor de borging van het publieke belang het oprichten c.q. het aangaan van een Verbonden Partij, voor 

de uitvoering van de taak, de beste organisatievorm? (zo ja, vraag 5) 

Deze vraag geeft als opdracht dat moet worden nagegaan of het publieke belang beter kan worden gediend 

door een Verbonden Partij. De meerwaarde van een Verbonden Partij zal derhalve expliciet moeten worden 

aangegeven. Als daar geen goede argumenten voor zijn zal de activiteit door de gemeente zelf moeten 

worden uitgevoerd. De meerwaarde zal worden verduidelijkt aan de hand van concrete effecten ten aan-

zien van financiën en de benodigde bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid. Dit zal worden afgezet tegen 

alternatieven waarmee de beoogde effecten ook kunnen worden bereikt (wederom in relatie tot financiën 

en wat de gevolgen zijn voor bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid).  

5) Welke rechtsvorm van verzelfstandiging past het beste bij de uitvoering van deze taak (publiek of pri-

vaatrechtelijk)? 

Bij de vraag wordt onderzocht wat de beste organisatievorm is om de taak uit te voeren. Hierbij dient reke-

ning gehouden te worden met de voorkeursvolgorde uit de gemeentewet en jurisprudentie. Dit betekent 

dat als hetzelfde resultaat kan worden bereikt, gebruik gemaakt dient te worden van de publiekrechtelijke 

weg, dus de gemeenschappelijke regeling (in één van de vier mogelijke varianten). Pas als deze vorm niet 

geschikt is komt een private rechtsvorm zoals een vennootschap of de stichting in beeld.  

6)  Staat het (financiële) risico dat de gemeente met de Verbonden Partij neemt in redelijke verhouding tot 

het daarmee te dienen publiek belang?  

Bij deze vraag worden de risico’s die de gemeente loopt afgezet tegen het publieke belang. Om deze afwe-

ging te kunnen maken dienen de financiële gevolgen en risico’s duidelijk in kaart gebracht te zijn. Deze af-

weging is een politieke keuze. Om die keuze te maken is het wel van groot belang dat die risico’s zo con-

creet mogelijk in beeld worden gebracht.  
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Bijlage 3 Bestuurlijke vertegenwoordiging 

3.1  Vertegenwoordiging in een privaatrechtelijke participatie  

Bij privaatrechtelijke participaties gaat het om de deelname van de gemeente in private rechtspersonen zoals 

vennootschappen, stichtingen en verenigingen. Voor deelnemingen in het aandelenkapitaal is de vertegen-

woordiging via de zeggenschapsrechten verbonden aan het aandeelhouderschap geregeld. Het college van 

burgemeester en wethouders vervult 

formeel de rol van aandeelhouder van Verbonden Partijen (vennootschappen) namens de gemeente. De ge-

meente wordt als aandeelhouder altijd vertegenwoordigd door een portefeuillehouder. Met een verdergaande 

vertegenwoordiging wordt terughoudend omgesprongen. Een gemeentelijke vertegenwoordiging in de raad 

van bestuur (directie) en de raad van commissarissen is minder gewenst. 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 uiteen lopen kan de bestuurder derhalve in 

een lastig parket komen.  

3.2  Vertegenwoordiging in een publiekrechtelijke participatie  

Artikel 13, 14 en 15 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepalen dat het algemeen bestuur van een 

gemeenschappelijk regeling bestaat uit leden, die per deelnemende gemeente door de raad uit zijn midden, de 

voorzitter inbegrepen, en de wethouders worden aangewezen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter 

en twee of meer andere leden, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen. Wanneer de aard van de rege-

ling 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. De algemene bestuurs-

leden hebben een informatieplicht en een verantwoordingsplicht aan de gemeenteraad die hen afgevaardigd 

heeft.  

 

De WGR gaat uit van gemeentelijke vertegenwoordiging in door de gemeente opgerichte publieke rechtsper-

sonen (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 democratische 

controle.  

3.3  Klant- en eigenaarsrol 

De gemeente vervult ten aanzien van de Verbonden Partijen twee rollen: de rol van klant en de rol van eige-

naar. In de rol van eigenaar van de Verbonden Partij dient de gemeente de belangen van de Verbonden Partij 

te behartigen. Als klant neemt de gemeente producten of diensten van de Verbonden Partij af en moet zij de 

belangen van de gemeente behartigen. Per samenwerkingsverband zal duidelijk moeten zijn hoe het bestuur-

lijke belang in de gemeenschappelijke regeling is (invulling klant- en eigenaarsrol).  

Klantrol 

De klantrol kent de volgende aspecten: 

� Formuleren van programma van eisen (welke producten wil je afnemen?); 

� De klant is in principe vrij om te kiezen waar producten worden afgenomen; 

� Contracteren van de te realiseren producten; 

� Bewaken van de prestatielevering; 

� Beoordelen van de prijs; 

� Beoordelen van de positie van de verzelfstandigde organisatie (er kunnen redenen zijn om over te gaan tot 

uitbesteden of tot volledige privatisering). 
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Eigenaarrol 

Met de invulling van de eigenaarrol door de gemeenten wordt met name bedoeld de wijze waarop door de 

gemeenten de bewaking van de levensvatbaarheid (continuïteit) van de organisatie plaatsvindt. 

Hierbij moet o.a. worden gedacht aan het bewaken van de bedrijfsvoering, de omzet, klanttevredenheid, kos-

tenbeheersing, marketing en innovatie. Het belang dat een gemeente hecht aan een goede invulling van de 

eigenaarrol is ook verbonden met het belang dat de gemeente hecht aan behoud van zeggenschap. Zeggen-

schap gericht op de belangen van de burger, ingeval van een lokale monopoliesituatie of in geval van politieke 

belangen. De gemeenten kunnen 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, begroting); 

� formuleren van te voeren beleid met betrekking tot de vorming van reserves en voorzieningen; 

� voorbereiding vergaderingen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. 

 

Hoe de invulling van de rol van klant en eigenaar binnen individuele gemeenten plaatsvindt kan per gemeente 

verschillen. Zo kunnen gemeenten er voor kiezen om een scheiding aan te brengen tussen de klantrol en de 

eigenaarrol. De portefeuillehouder die invulling geeft aan de eigenaarrol zal worden afgevaardigd naar het DB / 

AB. Voordeel van deze constructie is dat geen verstrengeling van belangen optreedt en dat de verhoudingen 

zakelijk worden gehouden. 

 

Het alternatief is om één portefeuillehouder op te laten treden als klant en als eigenaar (met daarbij een men-

tale scheiding van rollen). Voordeel van deze constructie is eenduidigheid waardoor de communicatieproble-

men beperkt kunnen blijven (“minder bureaucratie”). Er is immers voor de ambtelijke organisatie één bestuur-

lijk aanspreekpunt. Bijkomend voordeel is dat bij de eigenaar meer materiedeskundigheid ontstaat vanuit zijn 

optreden als klant.  

 

De gemeente kiest er voor per individuele verbonden partij te bekijken of de rollen van klant en eigenaar in één 

gemeentelijke vertegenwoordiger verenigd worden óf verdeeld over twee vertegenwoordigers. De gemaakte 

keuze wordt gemotiveerd.  
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Bijlage 4 Beheers - , toezicht- en verantwoordingsinstrumentarium 

4.1  Inrichting  

Bepalend voor het beheers- en toezichtinstrumentarium is de risicoafweging die bij de oprichting van de ver-

bonden partij wordt opgesteld. Vanuit de invalshoek van risicobeheersing zal invulling van een beheers- en 

toezichtinstrumentarium worden gegeven rekening houdend met de aspecten inrichting, toezicht, sturing, 

beheersing en verantwoording. Door het uitwerken van al deze aspecten van inrichting tot en met verant-

woording wordt als het ware de beleids/bestuurscyclus “rond” gemaakt. Deze aspecten zullen bij de  oprichting 

van de verbonden partij op een zo concreet mogelijke wijze worden vastgelegd.  

Daarnaast wordt van de verbonden partij verwacht dat zij , met name via de planning & control producten 

aandacht besteden aan deze onderwerpen via een risicoparagraaf. Hiermee wordt beoogd aan beide kanten 

hetzelfde zicht op de voorhanden zijnde risico’s te verkrijgen en hoe daarmee om te gaan.  

4.2  Toezicht op een verbonden partij  

De inrichting van het toezicht is afhankelijk van de juridische vorm van een verbonden partij. Bij vennootschap-

pen is dit de raad van commissarissen en bij stichtingen de raad van toezicht. Deze raden bestaan bij voorkeur 

uit onafhankelijke (dus niet aan de gemeente verbonden) deskundigen op elk van de genoemde gebieden. Bij 

een gemeenschappelijke regeling kan het algemeen bestuur worden gezien als de toezichthoudende functie, 

hoewel de leden niet onafhankelijk zijn. Zij zijn immers bestuurslid (raad of college) van de deelnemende ge-

meenten in de regeling. Bij de invulling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezicht-

houder is het goed om mogelijkheden in te bouwen voor het treffen van pro-actieve cq. corrigerende maatre-

gelen. Mogelijkheden tot ingrijpen zijn: 

� aanwijzingen, correctiemaatregelen en sancties;  

� ontslag van bestuurders;  

� inlichtingen, inzage bevoegdheid en controlerechten;  

� goedkeuring jaarrekeningen en begrotingen;  

� controlebevoegdheden;  

� uittreden uit een verbonden partij.  

 

Per verbonden partij wordt er een toezichtarrangement opgesteld. Het toezicht houden op een verbonden 

partij richt zich op het beoordelen of de doelstellingen van een instelling of organisatie conform de afspraken 

en randvoorwaarden worden gerealiseerd. Zowel voor de verbonden partij als voor de gemeente is het van 

belang dat de continuïteit van de verbonden partij is gewaarborgd. Daartoe is een toezichthoudende functie 

nodig die de voorwaarden voor continuïteit bewaakt.  

Bij toezicht op een verbonden partij zijn de aspecten sturing, beheersing, verantwoording, risicobeheer en 

maatwerk van belang. 

4.3  Sturing  

Het sturen bestaat uit alle activiteiten waarbij de gemeente richting geeft aan de verbonden partij en gebeurt 

op basis van politieke doelstellingen van de gemeente. Het op tijd vastleggen van prestatieafspraken is cruciaal. 

Deze vooraf gemaakte, schriftelijke afspraken zijn noodzakelijk om als gemeente gedurende het jaar zo nodig 

te kunnen bijsturen. De volgende aspecten zijn van belang bij het opstellen van prestatieafspraken:  

� aanwezigheid van duidelijke gemeentelijke beleidskaders en meerjarenplannen (wat willen we als gemeen-

te?);  

� het verwerken van voorwaarden en richtlijnen (wat is de afspraak?); 

� werken met transparante meerjarige plannen van de verbonden partij;  

� werken met heldere prestatieafspraken en expliciete en liefst meetbare meerjarendoelstellingen (wat krij-

gen wij?);  

� benoemen en verdelen van de risico’s (wie is verantwoordelijk en wie betaalt?). 
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4.4  Beheersing  

Beheersen bestaat uit een stelsel van maatregelen en procedures (planning & control) om te zorgen dat we als 

gemeente de zekerheid hebben dat de verbonden partij blijvend de goede kant op gaat. Beheersen is dus er 

voor zorgen dat de verbonden partij de beleidsdoelstellingen en de prestaties uit de vastgelegde afspraken 

realiseert. Hiervoor zijn regelmatig verschijnende rapportages van de verbonden partij nodig, die zowel finan-

ciële informatie als kwalitatieve informatie bevatten, zoals bijvoorbeeld kengetallen. Deze rapportages worden 

ambtelijk beoordeeld aan de hand van de gemaakte prestatieafspraken, waarna hierover aan het college wordt 

gerapporteerd. Afhankelijk van de ernst en omvang van eventuele afwijkingen kan het college hierover vervol-

gens aan de raad rapporteren, bij voorkeur in een van de bestuursrapportages. Om op basis van de rapporta-

ges daadwerkelijk aan beheersing te kunnen doen, is het nodig dat de gemeente daartoe ook de bevoegdheid 

heeft. Daarom maken we met verbonden partijen afspraken over: 

� juridische bevoegdheden van het bestuur van de verbonden partij, inclusief besluiten die het bestuur eerst 

aan de gemeente moet voorleggen;  

� de mogelijkheden en voorwaarden voor beëindiging van deelname, inclusief de voorwaarden waaronder de 

gemeente geld beschikbaar stelt.  

4.5  Verantwoording  

Het begrip verantwoorden heeft twee elementen: ten eerste de verantwoording van een verbonden partij 

richting het college (verantwoordelijk voor de relatie met de verbonden partij) en ten tweede de verantwoor-

ding van het college richting de gemeenteraad over de (uitvoering van taken door een) verbonden partij.  

De verantwoording moet ingaan op drie aspecten: de rechtmatigheid van de bestedingen, de effectiviteit en de 

efficiëntie. De rechtmatigheid kan worden getoetst op basis van de jaarrekening inclusief accountantsverkla-

ring; het jaarverslag hoort inzicht te geven in de effectiviteit en efficiency van de voor de gemeente uitgevoer-

de taken. Dit laatste kan ook worden getoetst door middel van:  

� het periodieke volgen of benchmarken van afspraken;  

� een (externe) audit van de kwaliteit van diensten, organisatie en kostenniveau;  

� certificering van werkprocessen.  

 

Op basis van de verantwoording door een verbonden partij kan op zijn beurt het college zich verantwoorden 

richting de gemeenteraad. Deze verantwoording gaat in op de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken 

(doorgaans tot uiting komend in een of meer programma’s van de gemeentebegroting of het jaarverslag) én op 

de situatie van de betreffende verbonden partij (opgenomen in de paragraaf verbonden partijen). Dit laatste 

element is van belang om zicht te houden op de (financiële) gezondheid van de verbonden partij en verrassin-

gen te voorkomen.  

4.6  Maatwerkafspraken 

Gezien de diversiteit in verbonden partijen is het van belang dat er oog blijft voor maatwerk. Zowel in juridisch 

als ook in control zin. Daarnaast is de uiteindelijke keuze en besluitvorming altijd aan de politiek.    
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Bijlage 5 Ondersteuning 

5.1  Accountmanagers 

Een organisatorisch aspect betreft de invoering van de (ambtelijke) accountmanager. De accountmanager is 

diegene die inhoudelijke, beleidsmatige en financiële ondersteuning biedt aan alle belanghebbende partijen. 

Dit zullen vooral individuele collegeleden zijn (in hun rol als klant en /of eigenaar), maar soms ook het gehele 

college als bestuurlijk orgaan.  

 

De accountmanager is werkzaam binnen de afdeling waar het gemeentelijk beleid wordt ontwikkeld. Hij/zij 

moet dus vanuit de “eigen” functie kunnen adviseren over de klantrol. (“Welk samenwerkingsverband sluit met 

zijn beleid het beste aan bij het gemeentelijk beleid”). Een accountmanager is dus per definitie niet de functio-

naris die vanuit de gemeente invulling geeft aan de bedrijfsmatige control op de Verbonden Partij. Hij/zij is er 

wel zelf verantwoordelijk voor dat de control-aspecten in voldoende mate worden meegewogen in de advise-

ring.  

5.2  Informatiestroom 

Een tweede organisatorisch aspect betreft de organen c.q. de personen aan wie de informatiestroom is gericht. 

Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen beleidsgevoelige informatie waarbij door het bestuur 

van de Verbonden Partij een standpunt van de gemeente wordt gevraagd en overige informatie (o.a. vergader-

stukken). Hoewel hierbij van een “grijs gebied” sprake kan zijn dient in de regel de informatie waar een stand-

punt van de gemeente wordt gevraagd gericht te zijn aan het bestuursorgaan (college c.q. raad als geheel) en 

niet aan een individuele bestuurder of ambtenaar. De overige informatie (m.n. vergaderstukken) kunnen wel 

rechtstreeks worden gericht aan de beleidsverantwoordelijke wethouder. Deze wethouder is er verantwoorde-

lijk voor, dat deze stukken (al dan niet in kopie) bij zijn/haar accountmanager terechtkomen. 

 

De informatiestroom dient per definitie via de accountmanager te lopen. Het is hierbij de verantwoordelijkheid 

van de accountmanager om de noodzakelijke procedures in gang te zetten. In die gevallen waar van de ge-

meente een standpunt wordt gevraagd dienen door de accountmanager de volgende stappen te worden door-

lopen (waarbij ervan wordt uitgegaan dat de accountmanager zelf invulling kan geven aan de klantrol). 

 

Als een wethouder is vertegenwoordigd in het aandeelhoudersvergadering/dagelijks bestuur: 

� Op initiatief van de wethouder: feedback geven / adviseren door accountmanager over inhoud van ont-

werpstukken (eventueel na overleg met organisatieonderdelen die over eigenaarrol kunnen adviseren). Be-

vindingen kunnen door de wethouder worden ingebracht in de DB-vergadering. 

 

Vervolgens (als wethouder al dan niet in de aandeelhoudersvergadering/DB is vertegenwoordigd): 

� Bestuderen ontwerpstukken afkomstig van Verbonden Partij. 

� Overleg voeren met en advies vragen van de onderdelen van de organisatie die invulling (kunnen) geven 

aan de eigenaarrol. Hierbij moet met name gedacht worden aan de sector Middelen. 

� Formuleren van een collegevoorstel waarin het gemeentelijke standpunt. 

� wordt verwoord. Bij de totstandkoming van dit voorstel dient met alle benodigde partijen vooroverleg te 

worden gevoerd.  

� Voorbespreken collegevoorstel met de wethouder(s) met de rol van klant en van eigenaar. 

� Eventueel opstellen raadsvoorstel. 

� Advies / bevindingen raad schriftelijk kenbaar maken aan AB van Verbonden Partij. 
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5.3  Regionale ambtelijke afstemming 

Accountmanagers zullen zitting hebben in regionale contactambtenarenoverleggen. De overleggen hebben als 

doel: 

� Beoordelen van de P&C documenten; advies formuleren voor gemeenten en het betreffende vakinhoudelij-

ke portefeuillehouderoverleg. 

� Het bewaken en maken van afspraken op het gebied van planning en control op vier deelterreinen, te we-

ten: 

� productdefiniëring en prestaties; 

� de beleidscyclus (vooral begroting, voortgangsrapportages en jaarverslag); 

� financieel technisch instrumentarium (bewaking index e.d.); 

� kwaliteitszorg (welke kwaliteitseisen zijn er en op welke wijze kunnen deze worden gewaarborgd). 

 

Per gemeenschappelijke regeling zal dan ook worden bepaald hoe bovenstaande wordt vormgegeven. Uit-

gangspunt is dat deelname aan contactambtenarenoverleggen pragmatisch en praktisch wordt ingestoken en 

waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande overleggen.  

In situaties waarin de ontwikkelingen bij een Verbonden Partij daartoe aanleiding geven zullen gemeenten 

krachten bundelen. De regionale ambtelijke afstemming zal hier aan bijdragen. Uitgangspunt is dat één be-

paalde gemeente een voortrekkersrol vervult en mede namens andere deelnemende gemeenten opereert in 

de richting van een Verbonden Partij. De gemeenten spreken zo zoveel mogelijk met één mond richting Ver-

bonden Partij. 

5.4  Interne informatievoorziening en coördinatie 

Op dit moment ontbreekt er een met betrekking tot kaderstelling en coördinatie een centraal punt.  

De verdere ontwikkeling van de kaderstelling en coördinatie gemeentebreed kan bij een controller worden 

neergelegd. Deze kan in samenwerking met het subsidiebureau DMO als centraal punt met betrekking tot dit 

onderwerp gaan functioneren. 
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Bijlage 6 Informatievoorziening 

6.1  Algemeen 

Op basis van artikel 169 van de Gemeentewet heeft het College een verantwoording- en informatieplicht naar 

de gemeenteraad. Het college moet aan de gemeenteraad de informatie verschaffen die de gemeenteraad 

nodig heeft voor de uitoefening van zijn controletaak. De jaarlijkse begroting- en rekeningcyclus is hiervoor, op 

basis van het Besluit Begroting en Verantwoording, het geëigende instrument.  

De afspraken die met verbonden partijen worden gemaakt moeten: 

1. deze informatievoorziening ondersteunen; 

2. de aansturing en verantwoording van de verbonden partij aan de gemeente versterken en faciliteren. 

6.2  Paragraaf Verbonden Partijen 

In de paragraaf Verbonden Partijen van de programmabegroting en jaarrekening wordt aandacht besteed aan 

de visie op de Verbonden Partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de 

begroting en de beleidsvoornemens omtrent Verbonden Partijen.  

De paragraaf dient tenminste te voldoen aan de vereisten uit het Besluit Begroting en Verantwoording provin-

cies en gemeenten. Dit houdt in dat de paragraaf per Verbonden Partij antwoord moet geven op de volgende 

vragen: 

� Is er sprake van een (voorgenomen) verandering in de huidige relatie? 

� Is er sprake van een (voorgenomen) verandering in de doelstelling?  

� Is er sprake van een (voorgenomen) verandering in het voortbestaan en/of zelfstandigheid (b.v. door een 

voorgenomen fusie)? 

� Is er sprake van een afwijking van de voorgenomen of gerealiseerde activiteiten en prestaties?  

� Zijn er nieuwe risico’s en/of ontwikkelingen in relatie tot het weerstandsvermogen?  

 

Verder geeft de paragraaf Verbonden Partijen een overzicht van en informatie over alle Verbonden Partijen 

van de gemeente. Deze lijst wordt elk jaar bij het opstellen van de begroting en jaarrekening geactualiseerd. 

Deze lijst zal per Verbonden Partij de volgende gegevens bevatten: 

� de volledige naam; 

� de vestigingsplaats; 

� betrokkenen / deelnemende gemeenten; 

� de doelstelling van de Verbonden Partij; 

� de reden waarom de gemeente participeert c.q. het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd; 

� uittredingsbepaling; 

� overzicht van de activiteiten en prestaties van de Verbonden Partij gerelateerd aan de doelstelling van de 

gemeente; 

� veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente in 

de Verbonden Partij heeft; 

� inzicht in de wijze waarop de eigenaar- en/of klantrol van de gemeente is georganiseerd; 

� inzicht in de wijze waarop het bestuurlijk belang van de gemeente in de Verbonden Partij is georganiseerd 

(bestuurlijke vertegenwoordiging); 

� inzicht in het financiële belang van de gemeente in de Verbonden Partij; 

� het eigen en vreemd vermogen van de Verbonden Partij aan het begin en aan het einde van het begrotings-

jaar; 

� het resultaat van de Verbonden Partij. 
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6.3  Bedrijfsvoeringrapportage 

De bedrijfsvoeringrapportage is een 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 gesigna-

leerd. Op basis van deze informatie kan door de raad tussentijds worden bijgestuurd.  

Gelet op het vorenstaande zal de bedrijfsvoeringrapportage, indien noodzakelijk, inzicht geven in de stand van 

zaken en ontwikkelingen bij Verbonden Partijen.  

De volgende vragen worden dan bijvoorbeeld beantwoord: 

� Is er sprake van een (voorgenomen) verandering in de huidige relatie? 

� Is er sprake van een (voorgenomen) verandering in de doelstelling?  

� Is er sprake van een afwijking van de voorgenomen of gerealiseerde activiteiten en prestaties?  

� Zijn er nieuwe risico’s en/of ontwikkelingen in relatie tot het weerstandsvermogen?  

6.4  Informatievoorziening m.b.t. stichtingen, NV/BV’s 

Stichting 

Een stichting heeft doorgaans een directeur-bestuurder die de stichting bestuurt en een raad van toezicht die 

daar toezicht op houdt. In de statuten moeten bepalingen worden opgenomen over invloed van derden op de 

stichting, bijvoorbeeld de gemeente. Deze invloed gaat meestal over het recht van (eerste) benoeming van de 

directeur of leden van de raad van toezicht en instemmingsrecht bij wijziging van de statuten. Omdat een ge-

meente geen eigenaar is van een stichting, is de invloed in vergelijking met een gemeenschappelijke regeling of 

vennootschap kleiner. Wel heeft de gemeente (grote) invloed indien aan een stichting een subsidie wordt ver-

leend. Dat is ook de reden dat in Almere grote gesubsidieerde instellingen voor wat betreft het onderhouden 

van de relatie met de gemeente gelijk geschakeld dienen te worden met formele verbonden partijen (gemeen-

schappelijke regelingen en vennootschappen).  

Vereisten omtrent een tijdige, juiste en volledige informatievoorziening aan de gemeente dienen in de statuten 

te worden opgenomen. 

Vennootschappen  

Bij vennootschappen is er een directie die de onderneming bestuurt, een raad van commissarissen die daar 

toezicht op houdt en aandeelhouders die eigenaar van de vennootschap zijn. De formele taken, verantwoorde-

lijkheden en bevoegdheden liggen vast in het burgerlijk wetboek, specifieke zaken worden geregeld in de statu-

ten en eventueel in een aandeelhoudersovereenkomst. In deze documenten kunnen bepalingen worden opge-

nomen waarbij bepaalde bevoegdheden bij een ander orgaan worden gelegd of waarbij bepaalde beslissingen 

instemming / goedkeuring behoeven van een ander orgaan. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de be-

noeming van de directie of het vast stellen van de begroting de instemming moet hebben van de aandeelhou-

ders. Vaak gaat het bij deze bepalingen om zaken die van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering en de toe-

komst van de vennootschap. In de aandeelhoudersovereenkomst worden bovendien afspraken gemaakt over 

de positie van de aandeelhouders indien er meer dan één aandeelhouder is. In de overeenkomst kan bijvoor-

beeld de zeggenschap anders worden geregeld dan op grond van de aandelenverhouding. 

De bepalingen in de statuten over de invloed van de gemeenten als aandeelhouders zijn ook relevant in relatie 

tot Europese aanbestedingsregels. Indien de gemeenten vergelijkbare invloed hebben als ware het een eigen 

afdeling, dan kunnen werkzaamheden door de vennootschap via in huis aanbesteding worden uitgevoerd. Het 

college van burgemeester en wethouders is formeel de aandeelhouder in vennootschappen en het college is 

daarmee degene die beslist over wijzigingen in de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst. Evenals bij 

gemeenschappelijke regelingen geldt ook hier dat veranderingen die gevolgen hebben voor het gemeentelijk 

beleid aan de raad worden voorgelegd. 



  

pag. 23 Nota verbonden partijen Almere 2010 Kaders en uitgangspunten 

 

Bijlage 7 Gemeenschappelijke regelingen  

7.1  Wettelijk kader gemeenschappelijke regelingen 

Een belangrijk juridisch kader voor samenwerking tussen gemeenten is de Wet gemeenschappelijke regelingen 

(WGR). De Wet gemeenschappelijke regelingen richt zich op een specifiek type samenwerking en wel die tus-

sen decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) onderling. Gemeenten kunnen met el-

kaar samenwerken in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Bij gemeenschappelijke regelingen gaat 

het vaak om primaire gemeentelijke taken met een uitvoerend karakter. 

Intergemeentelijke samenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is een vorm van 

verlengd lokaal bestuur, waarbij de vrijwilligheid van de samenwerking voorop staat. 

 

De verantwoordingsrelatie tussen de gemeente en het bestuur van de GR is, op hoofdlijnen, in de WGR vastge-

legd. De politieke controle (informatieplicht van een AB-lid ten opzichte van de raad en van het bestuur als 

geheel ten opzichte van de raad) wordt geregeld in de artikelen 16 en 17 WGR. Ook de verantwoordingsrelatie 

binnen het bestuur is vastgelegd in de WGR. De financiële controle die een raad kan uitoefenen op een GR is 

benoemd in de artikelen 34 en 35. In de GR kan verder volgens de WGR op enkele onderdelen worden bepaald 

hoe het AB wordt samengesteld. De bevoegdheid van de raad om het doel van het samenwerkingsverband in 

de GR vast te leggen en de daarbij behorende bevoegdheden over te dragen, wordt geregeld in artikel 10 WGR. 

7.2  Vormen van gemeenschappelijke regelingen 

Indien gemeenten kiezen om krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen samen te werken kan uit vier 

varianten worden gekozen, waarvan er drie worden opgesomd in artikel 8 van de WGR: 

� openbaar lichaam; 

� gemeenschappelijk orgaan; 

� centrumgemeente-constructie; 

� regeling zonder meer. 

De laatste variant is niet expliciet genoemd in de Wet gemeenschappelijke regelingen, maar kan wel worden 

afgeleid uit de wet (artikel 1, eerste lid).  

Het openbaar lichaam 

Het openbaar lichaam is de zwaarste variant. Alleen het openbaar lichaam beschikt namelijk over rechtsper-

soonlijkheid en kan dus zelfstandig in het maatschappelijk verkeer optreden en bijvoorbeeld eigen personeel in 

dienst nemen. De deelnemende gemeenten kunnen krachtens de gemeenschappelijke regeling bevoegdheden 

van regeling en bestuur overdragen aan het openbaar lichaam.  

Gemeenschappelijk orgaan 

Een gemeenschappelijke regeling kan ook voorzien in de instelling van een gemeenschappelijk orgaan. Een 

gemeenschappelijk orgaan bezit geen rechtspersoonlijkheid en kan dus bijvoorbeeld geen eigen personeel in 

dienst nemen. Een tweede verschil ten opzichte van een openbaar lichaam is dat aan een gemeenschappelijk 

orgaan geen regelgevende bevoegdheid kan worden gedelegeerd, hooguit beschikkingsbevoegdheden. De 

regels omtrent inlichtingen, verantwoording en tussentijds ontslag zoals bij het openbaar lichaam gelden ook 

voor het gemeenschappelijk orgaan.  

Centrumgemeente-constructie 

De derde mogelijkheid is de intergemeentelijke samenwerking vorm te geven door een centrumgemeente-

constructie. Op basis van deze variant kunnen deelnemers overeenkomen dat bevoegdheden van een be-

stuursorgaan van de ene gemeente krachtens de regeling worden uitgeoefend door een bestuursorgaan van 



 

pag. 24 Nota verbonden partijen Almere 2010 Kaders en uitgangspunten 

 

een andere gemeente. Er is sprake van mandaat van bestuursbevoegdheden door het ene gemeentebestuur 

aan het andere gemeentebestuur.  

Regeling zonder meer 

Een ‘regeling zonder meer’ is een overeenkomst aangegaan op basis van de WGR, waarbij geen van 

de overige drie varianten in het leven is geroepen. In een lichte regeling kan niet 

worden gedelegeerd of gemandateerd. De regeling laat zich vergelijken met een convenant.  

Uittreding of opheffing 

De gemeente heeft bij samenwerking op vrijwillige basis het recht om uit de regeling te treden. Met betrekking 

tot de vraag of een bestaande gemeenschappelijke regeling wel moet worden gecontinueerd dient met een 

bijzondere (financiële) afwegingsfactor te worden rekening gehouden. Bij uittreding (hetgeen geschiedt als de 

gemeenschappelijke regeling na vertrek van een gemeente blijft voortbestaan) kan, als sprake is van een jaar-

lijkse bijdrage, een behoorlijke uittredingssom verschuldigd zijn. In veel gemeenschappelijke regelingen is voor-

zien in een uittredingsregeling en een regeling omtrent de vereffening van het vermogen in geval van ontbin-

ding. Tevens moet rekening worden gehouden met het feit dat het ingestelde rechtspersoonlijkheid bezittende 

lichaam na zijn ontbinding blijft voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is.  

 

De WGR is gebaseerd op vrijwillige samenwerking. Verplichte samenwerking is geregeld in specifieke wetten. 

Het gemeentelijke ambulancevervoer en gezondheidszorg en veiligheid vallen bijvoorbeeld onder verplichte 

samenwerking. 

7.3  Wettelijk kader P&C producten gemeenschappelijke regeling 

In de Wet gemeenschappelijke regelingen 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 aan-

geboden, onderscheidenlijk zes weken voordat zij door het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe-

zendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij 

het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswij-

ze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze 

zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 

7.4  Praktische toepassing 

In de huidige praktijk blijkt de termijn van zes weken te kort. De oorzaak hiervan is met name te vinden in aan-

levertermijnen voor raadsvergaderingen. De planning en control cyclus van Verbonden Partijen en de deelne-

mende gemeenten dienen derhalve beter te worden afgestemd. Hiervoor gelden de volgende randvoorwaar-

den: 

� gemeenteraden moeten de mogelijkheid krijgen om zienswijze kenbaar te maken; 

� de aanlevering van de begroting dient op een tijdstip plaats te vinden dat deze kan worden meegenomen in 

de gemeentelijke programmabegroting. In het bijzonder indien sprake is van een voorziene uitzetting van 

uitgaven dient deze bekend te zijn vóór vaststelling van het Beleidskader; 

� gemeenschappelijke regelingen moeten aan de wettelijke plicht kunnen voldoen om voor 15 juli een Begro-

ting aan te leveren bij de provincie. 

Raadsbehandeling begrotingen 

Dit leidt ertoe dat de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen in de raadsvergadering van juli moeten 

worden geagendeerd (mits voor 15 juli wordt vergaderd). Raadsstukken voor de vergadering van juli dienen 

eind mei te worden aangeleverd. Derhalve dienen begrotingen van gemeenschappelijke regelingen begin mei 

te worden aangeleverd aan de deelnemende gemeenten. Schematisch levert dat het volgende voorbeeld op: 
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ambtelijke voorbereiding 

collegenota / raadsvoorstel 

collegebehandeling verzending raadsstukken raadbehandeling 

begin mei half mei eind mei juli (voor 15 juli) 

 

Begrotingswijzigingen  

Voor gemeenschappelijke regelingen is het veeleisend om een begroting voor volgend jaar zo vroeg in het 

lopende jaar op te stellen. Daarom wordt voorgesteld om gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid te 

geven om in september begrotingswijzigingen voor te stellen. Deze mogelijke begrotingswijzigingen worden in 

de raadsvergadering van oktober behandeld. Schematisch levert dat het volgende voorbeeld op: 

 

ambtelijke voorbereiding 

collegenota / raadsvoorstel 

collegebehandeling verzending raadsstukken raadbehandeling 

begin september half september eind september  oktober 

 
De concrete toepassing zal jaarlijks aan de Verbonden Partijen en gemeenteraad worden medegedeeld.  

7.5  Informatievoorziening binnen gemeenschappelijke regelingen 

De taken en verantwoordelijkheden binnen gemeenschappelijke regelingen en de verhouding tussen Algemeen 

respectievelijk Dagelijks bestuur zullen per regeling worden vastgelegd. Als uitgangspunt worden de volgende 

afspraken gebruikt: 

� AB is eigenaar van de Verbonden Partij en vanuit die rol ook toezichthouder; 

� AB is eindverantwoordelijk voor goed functioneren van de Verbonden Partij enerzijds en voor een goede 

dienstverlening door deze Verbonden Partij anderzijds; 

� AB stelt begroting vast, rekening houdend met belangen van “opdrachtgevers” en het adequaat kunnen 

functioneren van de Verbonden Partij; 

� AB stelt jaarrekening/jaarverslag vast en wijst accountant aan. Volgt organisatie kritisch, gevoed door Dage-

lijks Bestuur; 

� AB benoemt en ontslaat directie op voordracht van Dagelijks Bestuur; 

� AB besluit over strategisch ingrijpende zaken, zoals uitbreiden met of afstoten van nieuwe taakgebieden; 

� vergaderfrequentie; 

� samenstelling. 

 

Voor wat betreft het Dagelijks Bestuur kunnen de volgende afspraken als uitgangspunt dienen: 

� DB is de vooruitgeschoven post van het Algemeen Bestuur; 

� DB is een eigen / apart bestuursorgaan; 

� DB bereidt de agenda en de besluitvorming van het Algemeen Bestuur voor; 

� DB functioneert als toezichthouder op en klankbord voor de directie van de Verbonden Partij (gericht op 

het functioneren van en de dienstverlening door de Verbonden Partij); 

� DB is daarbij constructief kritisch waarbij de Verbonden Partij aan hand van periodieke rapportages wordt 

gevolgd; 

� ten aanzien van het functioneren als toezichthouder kan ook worden gedacht aan het inrichten van een 

regionale rekenkamer en het instellen van periodiek accountantsoverleg; 

� DB laat zich voeden door evt. aanwezige bestuurscommissies; 

� DB voert jaarlijks een evaluatiegesprek met de directie en doet voorstellen aan het AB voor benoeming en 

ontslag van de directie; 

� vergaderfrequentie; 

� samenstelling. Deze dient te bestaan uit politiek bestuurders. 

 

In die gevallen waarin het gemeentebestuur niet vertegenwoordigd is in het Dagelijks Bestuur van een Verbon-

den Partij dient het eigen gemeentebestuur (zowel college als raad) extra alert te zijn op de te volgen procedu-
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res en daarbij horende wettelijke termijnen voorafgaand aan de hand van vaststelling van beleidsrelevante 

stukken (m.n. begroting en Jaarrekening). Immers het “eigen” gemeentebestuur heeft in die situaties geen 

invloed op de samenstelling van ontwerpstukken. Dit is namelijk een taak van het Dagelijks Bestuur. 

 

Het “eigen” gemeentebestuur (i.c. de gemeenteraad) kan dan slechts zijn bevindingen neerleggen bij het Alge-

meen Bestuur, waarin men overigens per definitie wel is vertegenwoordigd. Wel moet worden benadrukt dat 

er door het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van een samenwerkingsverband wel altijd sprake dient te 

zijn van een actieve informatieplicht richting alle betrokken gemeenteraden. 

7.6  Gemeenschappelijke Regelingen en bestuurlijke vertegenwoordiging 

 

gemeenschappelijke regeling vertegenwoordiger  

gemeenschappelijke regeling Tomingroep portefeuillehouder Werk 

gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio  burgemeester 

gemeenschappelijke regeling ter behartiging van de openbare gezondheidszorg portefeuillehouder Volksgezondheid 

 


