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Aan de raad
Inleiding
In de wijziging van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is aangegeven dat de
gemeenten meer grip moeten krijgen op verbonden partijen. Dit uit een oogpunt van
risicomanagement en risicobeheersing. Ongeveer een derde deel van de begroting van de
gemeente heeft financieel gezien betrekking op regionale samenwerking en verbonden partijen.
Dat is de reden dat een inventarisatie is gemaakt van de gemeenschappelijke regelingen met een
toets aan het collegeprogramma en de collegedoelen.
Beslispunten
1. Kennis te nemen van de inventarisatie “Grip op verbonden partijen”.
2. Het college de opdracht geven om in te zetten op een gezamenlijke (sub)regionale
voorbereiding van zienswijzen en beleidskaders (van de betreffende verbonden partij) en dit
eind 2016 te evalueren.
3. Het college de opdracht geven om jaarlijks de stand van zaken, in overleg met de
verbonden partij, voor te leggen aan commissie en raad en bij afwijkingen ook tussentijds.
4. Het college de opdracht geven om, in overleg met de verbonden partij, in 2016 een
voorstel te ontwikkelen hoe de Raden meer betrokken kunnen worden.
5. Jaarlijks de begroting en het collegeprogramma zodanig afstemmen dat grip behouden
kan worden op de uitgaven verbonden aan de regionale samenwerking.
Dit onderwerp komt aan de orde in: commissie AFV van 14 oktober 2015.

Dit onderwerp is aan de orde geweest in: college van B en W van 29 september 2015.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
--

Beoogd effect
Inzicht verkrijgen in de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente onderdeel van
uit maakt, in relatie tot het collegeprogramma en de collegedoelen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid komt in de inventarisatie niet afzonderlijk aan bod en is geen onderdeel van
de analyse.

Argumenten
De inventarisatie heeft betrekking op de volgende gemeenschappelijke regelingen:
ODZOB, VRBZO, Atlant, Peel 6.1., Blink, GGD, MRE en de DVO’s Sociaal Domein (lichte
GR). Deze verbonden partijen zijn getoetst aan de collegedoelen: meer kwaliteit, minder
kwetsbaarheid, kostenefficiënt en bijdragen aan lokale identiteit.
In het document zijn ook aanbevelingen opgenomen. De aanbevelingen zijn als beslispunt
opgenomen in het raadsvoorstel.
Het overzicht in de bijlagen kan worden gehanteerd en gepubliceerd als register
gemeenschappelijke regelingen. Dit is verplicht op basis van artikel 27 Wet
gemeenschappelijke regelingen. Er zijn de laatste jaren een aantal nieuwe regelingen bij
gekomen vandaar dat dit nog niet heeft plaatsgevonden. Het is een goed moment om dit
nu wel te gaan doen. Met het team Juridische zaken is afgestemd om het register
gemeenschappelijke regelingen te gaan publiceren op basis van artikel 27 WGR. Derhalve
is dit als beslispunt bij het collegevoorstel toegevoegd. Het is een bevoegdheid van het
college en daarom vindt u dit beslispunt in het raadsvoorstel niet terug.
Kanttekeningen
De grafieken met kosten per inwoner zijn opgenomen in de bijlagen. Evenals het overzicht
vreemd vermogen – eigen vermogen en het overzicht kosten regionale samenwerking. De
bijlagen worden voor commissie en raad ter inzage gelegd.

Vervallen “oude” regelgeving
Het BBV is niet vervallen maar gewijzigd.

Uitvoering
Na vaststelling van de aanbevelingen worden deze in 2015 en 2016 uitgevoerd.

Bijlagen
Inventarisatie verbonden partijen is bijgevoegd.
De andere bijlagen liggen ter inzage.

Ter inzage gelegde stukken
Grafieken en financiële bijlagen.
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