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Beleidsnota verbonden partijen.
Voor u ligt de nieuwe beleidsnota verbonden partijen. De beleidskaders zijn herzien mede naar
aanleiding van een onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie over de doelmatigheid en
doeltreffendheid van de verbonden partijen. Het is een wens van de gemeenteraad om ons huidige
beleid te actualiseren. Naast het vaststellen van de beleidskaders rondom verbonden partijen gaan
we zowel lokaal als regionaal vervolgstappen nemen, ter verbetering van de grip op de verbonden
partijen.
BESLISPUNTEN

1. De gemeenteraad voor te stellen de beleidsnota verbonden partijen vast te stellen.
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INLEIDING

De uitvoering van taken is voor gemeenten steeds complexer geworden. In toenemende mate
moeten wij een beroep doen op andere organisaties waaraan wij taken uitbesteden. Gemeenten
hebben de uitvoering van wettelijke taken en de realisatie van ambities op veel terreinen belegd bij
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden zoals regionale milieu- of
omgevingsdiensten, veiligheidsregio's, sociale werkvoorzieningen en afvalbedrijven.
Door de decentralisaties in het sociaal domein neemt de aandacht op samenwerkingsverbanden toe.
Voor colleges en gemeenteraden is het vaak lastig om grip te krijgen (en te houden) op de financiële
en bestuurlijke risico's bij dergelijke verbonden partijen. Juist nu de gemeente steeds meer als eerste
overheid voor de burger gaat functioneren is het van belang hier aandacht aan te besteden.
Dit is eind 2014 voor de rekenkamercommissie aanleiding geweest een onderzoeksrapport op te
leveren over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de verbonden partijen. Daarin heeft de
commissie enkele aanbevelingen gedaan. Daarnaast is het ook een wens van de gemeenteraad om
ons huidige beleid te actualiseren. De raad heeft aangegeven meer grip te willen hebben op de
verbonden partijen. In het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie geeft de raad aan een
relatief grote afstand tot de verbonden partijen te ervaren.
Op basis van deze aanbevelingen, de toelichting door de rekenkamercommissie op het
onderzoeksrapport in de raadpleinsessie en de reacties van de gemeenteraad, heeft ons college de
volgende toezeggingen gedaan:
Er wordt een nieuwe nota Verbonden partijen aan de gemeenteraad voorgelegd.
In deze nota wordt onder meer ingegaan op:
• Risicomanagement, waarbij ook wordt ingegaan op onderbouwing van de inschatting van
risico's. Hierbij wordt met andere gemeenten uit dezelfde gemeenschappelijke regelingen
overlegd om de risico's per gemeenschappelijke regeling op dezelfde manier in te schatten.
• De manier waarop de raad betrokken wordt bij en grip kan krijgen op de verbonden partijen.
• De mogelijkheden van uittreding uit een gemeenschappelijke regeling.
• Per verbonden partij wordt aangegeven hoe de raad actief geïnformeerd dan wel
geconsulteerd wordt.

Zie verder het raadsvoorstel en de beleidsnota.
BEOOGD EFFECT

Herziening beleidskaders verbonden partijen. Via verbetering van de informatievoorziening op diverse
vlakken en vergroting van de betrokkenheid door de raad, wordt een verbetering van de grip door de
gemeenteraad beoogd.
ARGUMENTEN

1.1 Vanuit zijn kadersteIlende rol is het aan de gemeenteraad deze beleidsnota vast te stellen.
KANTTEKENINGEN

n.v.t.
FINANCIËN

n.v.t.
VERVOLG

Naast het vaststellen van bovengenoemde beleidskaders, gaan we verschillende vervolgstappen
maken, zowellokaal als regionaal.
Lokaal gaan we na vaststelling van de notitie de organisatie op de hoogte brengen van de nieuwe
beleidskaders. We gaan het hanteren van de leidraad bij het oprichten of deelname aan een
verbonden partij, de nieuwe werkwijze t.a.v. het behandelen van kadernota's van publiekrechtelijke
verbonden partijen, en het rapporteren aan het college van jaarrekeningen van verbonden partijen
met een groot maatschappelijk en financieel belang, borgen in de organisatie. We gaan de
informatievoorziening verbeteren via de formats (een eerste aanzet is gedaan) en in de programma's
bij de programmabegroting en programmarekening.
Op regionaal niveau hebben we elkaar in 2015 opgezocht en is een regionale werkgroep verbonden
partijen gevormd. Deze werkgroep gaat regionaal stappen zetten ter verbetering van de grip op de
verbonden partijen.
COMMUNICATIE

De beleidsnota verbonden partijen wordt gepubliceerd via www.raalte.nl.
BIJLAGEN

Bijlage raadsvoorstel vaststellen beleidsnota verbonden partijen

