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Aan de raad
Inleiding
In toenemende mate doen gemeenten een beroep op andere organisaties waaraan zij taken
uitbesteden. Een verbonden partij is een rechtspersoon waar de gemeente een bestuurlijke en/of
financiële betrokkenheid en belang bij heeft. De gemeente Gemert-Bakel is deelnemer aan diverse
gemeenschappelijke regelingen (verder: GR) in de regio. Gemeenten blijven gezamenlijk
verantwoordelijk voor de aansturing van verbonden partijen, de controle erop en de financiële
consequenties voor de eigen organisatie. Ter uitvoering van het raadsbesluit "Grip op verbonden
partijen" is een voortgangsrapportage opgesteld waarin een procesvoorstel is opgenomen. De
voortgangsrapportage ligt nu ter besluitvorming voor.
Beslispunten
Voortgangsrapportage kaders verbonden partijen vaststellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie AZF&V 22 februari 2017.

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
College van 6 februari 2017

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Besluit Raad 5 november 2015 vaststelling inventarisatie Grip op verbonden partijen.

Beoogd effect
Nieuwe werkwijze toepassen.

Duurzaamheid
N.v.t.

Argumenten
Het is van belang om kaders te stellen aan de voorkant zodat de raden meer grip kunnen
krijgen op verbonden partijen. Op 5 november 2015 zijn aanbevelingen vastgesteld door de
Raad in de inventarisatie Verbonden partijen. In de voortgangsrapportage kaders
verbonden partijen is aangegeven op welke wijze de aanbevelingen zijn opgepakt.
Systeemaanpak en uniformiteit
Met een systeemachtige aanpak met basisuitgangspunten zijn de financiële
uitgangspunten voor de gemeenteraden transparanter en is voor de GR duidelijker wat de
lijn is die de gemeenten wensen. Wat zijn de kaders, hoe willen we de doelen bereiken en
wat is bijvoorbeeld de kwaliteit van de dienstverlening?
Eenduidig planningsproces
Door stukken op hetzelfde moment aan te bieden kunnen gemeenten hier rekening mee
houden in de planning van hun vergadercyclus. Gelijktijdige aanbieding van de
conceptbegrotingen van de regelingen is voor de raad ook overzichtelijker. Hierdoor wordt
ook de afstemming tussen de gemeenten in de regio eenduidiger. En dan is het ook beter
mogelijk om tijdig zienswijzen in te dienen waar de GR rekening mee kan houden.
Begroting en financiën
Belangrijk is om vooraf afspraken te maken in de vorm van kaders aan de voorkant. Dit
zorgt voor meer duidelijkheid bij de GR en bij de gemeenteraden.
Kadernota’s beschikbaar
Voor de GGD en de VRBZO is een kadernota opgesteld vooruitlopend op de begroting.
Ook voor MRE en ODZOB zal dit in 2017 het geval zijn. Deze kadernota’s worden aan de
raden voorgelegd zodat de raden meer grip kunnen krijgen op de verbonden partijen.

Kanttekeningen
N.v.t.

Vervallen “oude” regelgeving
N.v.t.

Uitvoering
Maart 2017 Conceptbegroting GR wordt verzonden
10 Mei 2017 Bespreking zienswijzen in commissie AZF&V
1 Juni 2017 Raad
Vervolgens worden de zienswijzen gelijk verzonden naar de betreffende GR-en door de
zaakbeheerders van de regelingen. Op 6 februari (college) en 16 maart (raad) wordt deze
werkwijze ter besluitvorming voorgelegd om in te laten gaan met ingang van het jaar 2017.
Bijlagen
Voortgangsrapportage kaders verbonden partijen.
Inventarisatie grip op verbonden partijen.

Ter inzage gelegde stukken
N.v.t.
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