Bijlage 1
Addendum uitvoeringsdocument nota verbonden partijen 2016-2020
Het huidige uitvoeringsdocument bevat de werkafspraken van de ambtelijke organisatie en de griffie.
Lansingerland heeft een coördinator verbonden partijen en een vast ambtelijk contactpersoon per
verbonden partij. Als addendum op het uitvoeringsdocument omschrijven we ook de rollen van de
burgemeester, wethouders, en de afgevaardigde raadsleden (uitvoering van toezegging T2016-018).
Rollen bestuurlijke vertegenwoordiging in AB, wethouder / burgemeester
Gaat enkel over vertegenwoordiging in AB (niet DB) omdat de bestuurders van het DB een zelfstandige
bevoegdheid hebben. Zij hoeven niet de goedkeuring te hebben van de organen (B&W, raad, etc.) van de
deelnemer die ze vertegenwoordigen.
 Werkt vanuit de beleidsinhoudelijke en financiële kaders van de gemeente.
 Onderhoudt relaties op bestuurlijk niveau.
 Het lid van het algemeen bestuur informeert de raad actief over belangrijke (nieuwe)
ontwikkelingen die van invloed zijn op het beleid en/of de financiële positie van de gemeente.
 De reguliere terugkoppeling van AB-leden vindt plaats via de raad(scommissies) onder het vaste
agendapunt ‘verbonden partijen”.
 Verstrekt via de jaarlijks factsheets van de verbonden partijen extra informatie. De factsheets
dienen als achtergrondinformatie voor de speciale raadsvergadering over de zienswijzen op de
begroting.
Rollen raadsvertegenwoordiger in algemeen bestuur, adviescommissie of rekeningencommissie
Alle raadsleden kunnen inlichtingen vragen aan het bestuur, de zogenaamde passieve informatieplicht
(art 17 Wgr).
 Werkt vanuit de beleidsinhoudelijke en financiële kaders van de gemeente.
 Raadsleden gaan uit van het algemeen belang van de gemeente en niet het individueel politiek
belang.
 Raadsleden zijn zich bewust van de lokale belangen in regionale samenwerkingsverbanden én
kijken tegelijkertijd naar de toegevoegde waarde voor de gemeente van (regionale)
samenwerking of regionaal vraagstuk.
 Informeren collega raadsleden tijdig wat op de agenda staat en halen informatie op en koppelen
aan de raad(scommissies) terug.
 Kunnen in de betreffende commissie een bespreekpunt opvoeren over een specifiek onderwerp
binnen de GR.
 De inhoudelijke (politieke) discussie vindt plaats in de raad(scommissies)
 De informatie-uitwisseling en reguliere terugkoppeling van vertegenwoordigende vindt plaats via
de raad(scommissies) onder het vaste agendapunt ‘verbonden partijen”.
 Leggen zo nodig contact met collega raadsleden van andere gemeenten.
 De vertegenwoordigende raadsleden zijn bij betreffende vergaderingen van de GR aanwezig
 Bezoeken de raadsbijeenkomsten van de gemeenschappelijke regelingen, zowel georganiseerd
vanuit de GR als vanuit de eigen ambtelijke organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld de
raadsbijeenkomsten van GR Bleizo/ Hoefweg en de MRDH.
 De raad kan met de vertegenwoordiger in het AB afspreken dat de, in principe openbare
informatie verstrekt door het DB aan het AB, indien relevant, ook beschikbaar komt voor de
raad. Dit eventueel onder oplegging van geheimhouding door de raad (zie artikel 16, lid 5).
 Vertegenwoordigende raadsleden kunnen voorafgaande aan een vergadering van een GR een
gesprek vragen met een collegebestuurslid en/of ambtelijk contactpersoon.
Rollen burgemeester als bestuurlijk coördinator verbonden partijen.
Het beleid in Lansingerland is dat de burgemeester, tenzij de raad op voordracht van het college een
ander collegelid aanwijst, coördinerend portefeuillehouder verbonden partijen is.
 De coördinerend portefeuillehouder verbonden partijen is degene die vanuit zijn rol de
mogelijke belangenverstrengeling signaleert en bespreekbaar maakt in het college.




Draagt zorg voor een actuele nota verbonden partijen
Legt (jaarlijks) verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de afspraken in de nota.

