
Uitwerking motie Verbonden partijen

1. Inleiding
De gemeente Bergen heeft een groot aantal publieke taken die verschillend van aard en 
omvang zijn. Voor een optimale uitvoering worden sommige van deze taken 
gemeenschappelijk met andere (regio) partijen uitgevoerd. Dit is vaak efficiënter, effectiever, 
er is meer expertise en een grotere bestuurlijke kracht. Met deze partijen treft onze gemeente 
gemeenschappelijke regelingen of neemt deel in naamloze of besloten vennootschappen. Dit 
zijn de verbonden partijen.

1.1 Bestuurlijke opdracht
Uw raad heeft op 5 juli 2010 de motie Verbonden partijen aangenomen. Ons college heeft de 
opdracht “om vóór 31 maart 2011 kritisch te kijken naar het nut en de noodzaak van de 
verschillende gemeenschappelijke regelingen, convenanten en overeenkomsten e.d. zoals 
opgenomen in de paragraaf verbonden partijen en hiervan verslag te doen via de algemene 
raadscommissie aan de gemeenteraad”.

1.2 Doel 
Deze bestuurlijke opdracht heeft als doel om inzicht te verschaffen in het nut en de noodzaak 
van de verbonden partijen. Op basis van een overzicht kan uw raad, gelet op de 
bezuinigingen, principiële keuzes maken over ondermeer de gewenste en noodzakelijke 
gemeentelijke taken en of er aanleiding bestaat de regeling te heroverwegen.
Ons college stelt als nevendoel om de paragraaf verbonden partijen opnieuw vorm te geven.

1.3 Resultaat
Voor de uitwerking van de motie ontvangt uw raad een overzicht van:

- de publiekrechtelijke verbonden partijen (bijlage 1); 
- de privaatrechtelijke verbonden partijen (bijlage 2);
- de overige samenwerkingsvormen niet zijnde verbonden partijen (bijlage 3);
- het kader met betrekking tot verbonden partijen (bijlage 4);
- de samenwerkingsvormen die op grond van de Wet gemeenschappelijke      
   regelingen mogelijk zijn (bijlage 5).
- nieuw format van rapporteren in de paragraaf Verbonden partijen conform de regels 
   van het BBV.

1.4 Definitie
Verbonden partijen1

Er is een financieel belang

zijn organisaties waar de gemeente zowel een financieel belang in heeft 
als bestuurlijke zeggenschap over heeft.

2

                                        
1 Begripsbepaling artikel 1 lid 1 sub b. van het Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV): een 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een 
bestuurlijk en een financieel belang heeft.

wanneer de gemeente geen verhaalsmogelijkheden heeft als de 
partij failliet gaat of wanneer de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de partij haar 
verplichtingen niet nakomt. 

2 Begripsbepaling artikel 1 lid 1 sub c. van het BBV: 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.
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Er is sprake van een bestuurlijk belang3

Gelet op deze definitie van een verbonden partij, vallen hieronder gemeenschappelijke 
regelingen, NV’s en BV’s. Stichtingen en verenigingen kunnen een verbonden partij zijn.

als de gemeente zitting heeft in het bestuur van de 
organisatie of daarvan aandeelhouder is.

Partijen met alleen een financieel belang worden opgenomen in de paragraaf 
weerstandvermogen van de programmabegroting en de jaarrekening. Partijen met een 
bestuurlijk belang en waaraan geen financiële verplichtingen zijn verbonden maken onderdeel 
uit van het programma. Bij deze benadering blijft een aantal samenwerkingsverbanden buiten 
de context van het overzicht in bijlage 1 en 2. Bij de relaties met deze partijen ontbreekt een 
financieel en/of bestuurlijk belang.
Als onze gemeente financieel en bestuurlijk bijdraagt zijn wij mede-eigenaar  van de 
gemeenschappelijke regeling. Als wij diensten afnemen van de gemeenschappelijke regeling 
zijn wij tevens opdrachtgever. In de rol van eigenaar en in de rol van opdrachtgever vervult 
onze gemeente dus verschillende taken. De focus van uw raad ligt primair op het 
eigenaarschap door kaders te stellen, te controleren en toezicht te houden. Ons college en het 
algemeen bestuur van de verbonden partij sturen op het eigenaarschap en het 
opdrachtgeverschap. Ons college heeft de plicht om verantwoording4

2. Overzicht 

aan uw raad af te leggen 
over de ontwikkelingen van de verbonden partijen.

Uitgangspunt bij het opstellen van het overzicht verbonden partijen is de paragraaf 
Verbonden partijen van de programmabegroting 2010. Hierin zijn zo’n  80 
samenwerkingsvormen opgenomen. Er zijn 11 partijen die vallen onder de begripsbepaling 
van een verbonden partij. Deze zijn uitgewerkt in bijlagen 1 en 2. De overige 
samenwerkingvormen, niet zijnde verbonden partijen, zijn uitgewerkt in bijlage 3.

2.1 Overzicht verbonden partijen
Van de meeste samenwerkingsovereenkomsten, die onder de definitie van een verbonden 
partij in de zin van de BBV vallen, ontvangt uw raad jaarlijks de programmaverantwoording en 
de programmabegroting ter goedkeuring. 
Er is sprake van een verbonden partij bij de volgende gemeenschappelijke regelingen:

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
2. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI).
3. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD).
4. Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB).
5. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK).
6. Recreatiegebied Geestmerambacht.
7. Milieudienst Regio Alkmaar (MRA).
8. Regionaal Historisch Centrum (RHC).

De privaatrechtelijke verbonden partijen, opgenomen in bijlage 2, zijn:
9. Bank Nederlandse Gemeenten NV.(BNG).
10. NV. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKNH).
11. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Bij deze 11 verbonden partijen is aangegeven:
- de naam en vestigingsplaats;
- onder welk programma de regeling valt in de begroting en het begrote bedrag;
- het openbaar belang dat gediend wordt;
- welke partijen participeren in de verbonden partij;
- het bestuurlijk belang, de bestuurlijke inzet en het financieel belang;
- het nut en de noodzaak;
- of er aanleiding bestaat om de verbonden partij in heroverweging te nemen.

                                        
3 Begripsbepaling artikel 1 lid 1 sub d. van het BBV: zeggenschap, hetzij uit hoofde van 
vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
4 Artikel 169 van de Gemeentewet.
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2.2 Heroverweging van deelname aan de verbonden partijen
Samenwerking in een verbonden partij heeft vaak een langdurig karakter. De kosten die 
uittreding uit een gemeenschappelijke regeling met zich meebrengt zijn vaak vrij hoog. Een 
voorbeeld hiervan is het verzoek van onze gemeente om uit de gemeenschappelijke regeling 
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) te treden in 2004. De kosten werden 
geraamd op € 100.000. Op voorstel van de provincie werden deze kosten niet in rekening 
gebracht als onze gemeente zou toetreden als adviserend lid tot het Recreatieschap 
Geestmerambacht. Dit heeft uw raad besloten en is per 1 januari 2005 ingegaan. 

Wat de werkelijke financiële consequenties zijn van uittreding uit een gemeenschappelijke 
regeling is moeilijk in te schatten. De kosten worden door het bestuur van de verbonden partij 
pas berekend als de gemeenteraad een besluit heeft genomen tot uittreding.
Gelet op het openbaar belang, het nut en de noodzaak van de huidige regelingen en de veelal 
hoge kosten van uittreding adviseert ons college dat bij geen van de verbonden partijen 
aanleiding bestaat tot heroverweging van deelname aan die verbonden partij.

2.3 Nieuw format rapporteren verbonden partijen
Aan uw raad wordt op een nieuwe, meer uitgebreide wijze gerapporteerd in de paragraaf E 
Verbonden partijen in de programmabegroting en de jaarrekening. Hierin wordt per verbonden 
partij, die onder de definitie vallen volgens het BBV, opgenomen:

- de naam van de verbonden partij en de vestigingsplaats;
- het programma van de verbonden partij in de begroting;
- het openbaar belang van de verbonden partij;
- de deelnemende partijen;
- het bestuurlijk belang;
- het financieel belang;
- de ontwikkelingen van de verbonden partij;
- de financiële gegevens met het eigen en vreemd vermogen aan het begin en aan het 

eind van een boekjaar en het financiële resultaat over dat jaar.

2.4 Overzicht overige samenwerkingsvormen, niet zijnde verbonden partijen
In bijlage 3 zijn de samenwerkingsvormen opgenomen die niet onder de definitiebepaling van 
een verbonden partij, in de zin van de BBV, vallen en die wel in de paragraaf Verbonden 
partijen waren opgenomen. Deze betreffen veelal dienstverleningsovereenkomsten, 
convenanten of overlegvormen die nodig zijn voor de uitvoering van gemeentelijke taken.
Bij deze partijen is aangegeven:
       - de naam van de partij en onder welk programma het is opgenomen in de begroting;
       - het openbaar belang dat met de samenwerkingsvorm gediend wordt;
       - het nut en de noodzaak;
       - of het onderwerp een wettelijke verplichte taak is van de gemeente;
       - of de gemeente een bestuurlijk en/of financieel belang heeft en daarbij de conclusie of 
          het een verbonden partij is.
Als er financiële consequenties zijn van een samenwerkingsvorm maar er geen bestuurlijk 
belang is dan worden deze overeenkomsten opgenomen in een contractenregister. De kosten 
worden verantwoord in een accountantsverklaring waaruit blijkt dat de uitgaven rechtmatig zijn 
gedaan.
Als er een bestuurlijk belang is maar geen financiële consequenties zoals bij een overlegvorm 
dan kunnen nieuwe ontwikkelingen of het beëindigen van deze overeenkomsten gemeld 
worden middels een memo van het college aan de raad in het kader van de actieve 
informatieplicht of kan de portefeuillehouder een mededeling doen in de 
commissievergadering.



Bijlage 1
Publiekrechtelijke verbonden partijen 1

Bijlage 1 Publiekrechtelijke verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te Alkmaar

Programma 
1. Inwoners en bestuur. Begroot bedrag €  367.685. (€ 11,87 per inwoner).

Openbaar belang
Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te 
boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Partijen
Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten. 

Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is burgemeester H. Hafkamp. Als 
plaatsvervangend lid is wethouder J. Luttik-Swart/E. Trap aangewezen.
Met de Veiligheidsregio is 5 keer per jaar bestuurlijk overleg en 2 keer per jaar worden er 
themadagen georganiseerd.

Financieel belang
De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling staan garant voor zover door andere 
overheidsorganen geen garantie is verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in 
de verhouding van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat 
waarin de garantie is verleend.

Nut
Als gevolg van de schaalvergroting levert de samenwerking efficiencyvoordelen, expertise en 
bestuurlijke kracht.

Noodzaak
De colleges van gemeenten die behoren tot één regio treffen op grond van artikel 9 van de 
Wet Veiligheidsregio’s een gemeenschappelijke regeling voor een doelmatige 
georganiseerde brandweerzorg en rampenbestrijding omdat bij rampen en crisissen de 
veiligheidsproblemen het gebied van de afzonderlijke gemeente overstijgen.

Heroverweging
Er bestaat een wettelijke verplichting voor de gemeenschappelijke regeling. Heroverweging 
is niet mogelijk.
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Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)
te Alkmaar

Programma 
1. Inwoners en bestuur. Bijdrage voor verwerking en transport van afval is een begroot 
bedrag van € 1.200.000.

Openbaar belang
Het openbaar belang is de verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge 
de Wet Milieubeheer verkregen afvalstoffen. De VVI tracht dit te bereiken door de oprichting, 
participatie en beheer van voorzieningen voor de verwerking van afvalstoffen alsmede door 
de gecoördineerde afzet van afvalstromen bij derden. 

Partijen
Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, 
Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schermer, Uitgeest en Wormerland.

Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur is wethouder A. Hietbrink. Als plaatsvervangend 
lid is wethouder J. Luttik-Swart/E. Trap aangewezen. Er is 3 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang
De VVI is één van de 17 aandeelhouders van de NV Huisvuilcentrale (HVC). Op basis van 
artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling betekent dit voor de deelnemende 
gemeenten een garantieaandeel op basis van het aantal inwoners.
In 2008 heeft onze gemeente voor de garantstelling een provisie ontvangen van € 95.314,11 
en een dividenduitkering van € 17.043,31.
De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk garant voor de betaling van rente en aflossing 
van de door het lichaam gesloten leningen en opname van rekening-courant gelden, 
alsmede van de door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden 
gegarandeerd, naar verhouding van het inwonertal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar 
waarin voor de eerste maal rente en aflossing is verschuldigd.

Nut
Het duurzaam en efficiënt afvoeren en verwerken van afval.

Noodzaak
Onze gemeente is mede-eigenaar van de VVI en daarmee aandeelhouder van de NV 
Huisvuilcentrale Noord-Holland. 

Heroverweging
Een gemeente blijft gedurende vijf jaar na uittreding gehouden een aandeel in de rente- en 
afschrijvingslasten, verbonden aan de door het lichaam vóór de uittreding gedane 
investeringen, te betalen. Dit aandeel wordt afgeleid van het deel van de rente- en
afschrijvingslasten, dat geacht kan worden door de uittredende gemeente in het aan de 
uittreding voorafgaande jaar overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 te zijn gedragen en 
bedraagt achtereenvolgens 75%, 60%, 45%, 30%, en 15% van dat deel.
Gelet op het openbaar belang, het nut en de noodzaak is er geen aanleiding tot
heroverweging om uit de gemeenschappelijke regeling te treden.
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Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands 
Noorden te Schagen (GGD)

Programma 
2. Samenleving. Begroot bedrag € 550.055 (€ 17,75 per inwoner).                                                                   

Openbaar belang
Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van individuele gemeenten te boven 
gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De 
GGD Hollands Noorden voert in opdracht van de gemeente het basispakket
gezondheidszorg uit dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid.

Partijen
Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten.

Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Luttik-Swart /E. Trap. 
Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. Er is 4 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang
Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen 
gelden staan de deelnemers garant voor zover door andere overheidsorganen geen garantie 
is verstrekt. De deelnemers nemen aan de garantie deel in de verhouding van het aantal 
inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarin de garantie is verleend.

Nut 
Als gevolg van de schaalvergroting levert de samenwerking efficiencyvoordelen, expertise en 
bestuurlijke kracht.

Noodzaak
De GGD voert programma’s uit t.b.v. de Jeugdgezondheidszorg, Infectieziekten en Milieu, 
Sociaal Medische Gezondheidszorg en Gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek. 
Het is als individuele gemeente niet haalbaar om uitvoering te geven aan deze wettelijk
verplichte taken.

Heroverweging
Deze gemeenschappelijke regeling is op 1 januari 2007 ingegaan. De programmarekening 
2009 van de GGD sluit af met een negatief resultaat van € 343.000. Deze financiële situatie 
heeft geleid tot het instellen van een financiële adviescommissie. Het Algemeen Bestuur van 
de GGD heeft bezuinigingsvoorstellen voorgelegd aan de gemeenteraden. In de vergadering 
van maart 2011 heeft uw raad zienswijzen ingebracht op de bezuinigingsvoorstellen van de 
GGD.
Een deelnemer kan uittreden uit de regeling door een daartoe strekkend besluit van de 
uittredende raad en het college, met ingang van 1 januari volgend op het besluit. Het 
algemeen bestuur regelt de financiële en overige gevolgen van de uittreding.
Gelet op het openbaar belang die de schaal van een individuele gemeente te boven gaan en 
de benodigde expertise is er geen aanleiding om de gemeenschappelijke regeling te 
heroverwegen.
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Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs 
(Stichting ISOB) te Castricum

Programma 
2. Samenleving. Geen kosten.

Openbaar belang
De ISOB raad coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld 
in artikel 48 Wet op het Primaire Onderwijs en als genoemd in de statuten van de stichting, 
met uitzondering van de opheffing van de school/scholen, de wijziging van de statuten of de 
ontbinding van de stichting of de terugvordering van de school/scholen. Deze laatste 
bevoegdheden blijven een bevoegdheid van de gemeenteraad. De rechten en plichten van 
de ISOB-raad staan beschreven in de ISOB-raad regeling zoals vastgesteld door uw raad op 
26 juni 2007.

Partijen
Gemeenten Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo en Schermer.

Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Luttik-Swart /E. Trap. 
Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. De portefeuillehouder van onze gemeente is 
voorzitter van de ISOB-raad en zorgt voor een ambtelijke secretaris. De jaarlijkse 
vergadering wordt indien mogelijk schriftelijk afgedaan. 

Financieel belang
Bij ernstige structurele financiële problemen dienen de gezamenlijke gemeenten bij te 
dragen.

Nut 
In het kader van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs voert de ISOB-raad de 
wettelijk verplichte taken van de gemeente uit. Dit levert efficiencyvoordelen, expertise en 
bestuurlijke kracht.

Noodzaak
De samenwerking voor de uitvoering van deze gemeentelijke taak leidt tot voordelen.

Heroverweging
Uw raad heeft op 26 juni 2007 de aangepaste ISOB statuten goedgekeurd en de ISOB-raad 
regeling vastgesteld.
De gemeenteraad kan te allen tijde maar niet gedurende de eerste vijf jaar na de datum van 
overdracht dan wel toetreding, de scholen waarvan die gemeenteraad de instandhouding 
aan de stichting heeft overgedragen, opnieuw zelf in stand houden of overdragen aan een 
andere rechtspersoon die tot instandhouding van een openbare school bevoegd is.
Tot juni 2012 is het niet mogelijk om uit de gemeenschappelijke regeling te treden.
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Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK) te 
Alkmaar

Programma 
2. Samenleving. Begroot bedrag € 88.946 (€ 1.313,25 per WSW klant).

Openbaar belang
Het werkvoorzieningschap heeft tot doel in haar rechtsgebied de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) uit te voeren. De uitvoering van de Wsw is een wettelijke taak voor 
gemeenten. De verplichtingen en bevoegdheden uit de Wsw zijn overgedragen aan het 
werkvoorzieningschap.

Partijen
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, 
Langedijk en Schermer.

Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder A. Hietbrink. Als 
plaatsvervangend lid is wethouder J. Luttik-Swart/E. Trap aangewezen.
Er is 1 á 2 keer per jaar bestuurlijk overleg. Ambtelijk is onze gemeente vertegenwoordigd in 
de beleidsadviescommissie en deze heeft 6 wekelijks overleg.

Financieel belang
In 2014 zal het weerstandvermogen worden opgebouwd tot een bedrag van € 3.000.000. 
Daarna wordt volgens afspraak de gemeentelijke bijdrage afgebouwd tot  € 0.

Nut
De samenwerking levert voordelen op door de schaalvergroting.

Noodzaak
Het is als individuele gemeente niet haalbaar om zelfstandig de wettelijke verplichte taken uit 
te voeren.

Heroverweging
Een gemeente kan uittreden door toezending van het raadsbesluit daartoe. Het Algemeen 
Bestuur bepaalt het tijdstip waarop de uittreding ingaat (niet later dan 3 jaar na de dag 
waarop het raadsbesluit genomen is). Gelet op het openbaar belang, het nut en de noodzaak 
is er geen aanleiding om de gemeenschappelijke regeling te heroverwegen.
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Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Geestmerambacht te Haarlem

Programma 
5. Beheer openbare ruimte. Begroot bedrag € 7.134.

Openbaar belang
Binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze gemeenschappelijke regeling behorende 
en als zodanig gewaarmerkte plattegrond:

het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
het tot stand brengen en onderhouden van een landschap.

Partijen
Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk.

Bestuurlijk belang
Adviserende leden in het algemeen bestuur zijn wethouder C. Roem en raadslid de heer 
T. Meedendorp. Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. Er is 2 keer per jaar 
bestuurlijk overleg.

Financieel belang
Voor dekking van de exploitatie van het recreatieschap wordt de volgende verdeelsleutel 
gehanteerd Alkmaar 36%, Bergen 1,1%, Heerhugowaard 18%, Langedijk 9,6% en de 
provincie NH 35,3%.

Nut
Deelname aan het Recreatieschap wordt voornamelijk gezien als een buffer voor recreanten 
die afkomstig zijn uit Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Door deze buffer wordt het 
strand van de gemeente Bergen ontlast. Tevens is het Geestmerambacht een 
recreatiegebied voor recreanten en toeristen in de gehele regio.

Noodzaak
In 2004 heeft onze gemeente een verzoek gedaan om uit te treden uit de 
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM). De 
kosten voor uittreding werden geraamd op € 100.000. Op voorstel van de provincie werden 
deze kosten niet in rekening gebracht als wij zouden toetreden als adviserend lid tot het 
Recreatieschap Geestmerambacht. Dit heeft uw raad besloten en is per 1 januari 2005 
ingegaan. 
Als het recreatieschap er niet zou zijn, zou de druk op het Bergense strand groter zijn. 
Tevens is het gebied van belang voor onze recreanten en toeristen. Daarom is besloten om 
het recreatieschap met een kleine financiële bijdrage te ondersteunen.

Heroverweging
Onze gemeente heeft de morele verplichting aan de provincie om aan deze 
gemeenschappelijke regeling deel te nemen. Mede gelet op de geringe jaarlijkse bijdrage 
aan de gemeenschappelijke regeling is voor heroverweging geen aanleiding.
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Gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Alkmaar (MRA)

Programma 
5. Beheer openbare ruimte. Begroot bedrag € 562.960.

Openbaar belang
Het uitvoeren van milieutaken van de deelnemende gemeenten en het samenwerken op het 
gebied van milieu door de deelnemende gemeenten.

Partijen
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heiloo en Schermer.

Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur is wethouder A. Hietbrink. Als plaatsvervangend 
lid is wethouder C. Roem aangewezen. Er is 6 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang
De verrekening van het financiële resultaat gebeurt naar verhouding van het aantal 
afgenomen uren. Dit is voor onze gemeente 24% van het totaal. In de begroting van 2011 is 
een totaal van 7209 aan extra uren opgenomen. Deze uren moeten in 2011 worden 
vermarkt. Dit is een maximaal risico voor de gemeente op de te vermarkte uren van 
€ 30.000. De voortgang in het vermarkten van uren wordt door de vertegenwoordiger in het 
AB en door de milieucoördinator bewaakt.

Nut
De samenwerking levert expertise, ondersteuning en efficiencyvoordeel als gevolg van de 
schaalvergroting.

Noodzaak
Het is als individuele gemeente niet haalbaar om zelfstandig de wettelijk verplichte taken uit 
te voeren.

Heroverweging
De uitvoering van milieutaken vereist dermate specifieke expertise dat het niet haalbaar is 
voor onze gemeente deze taken zelfstandig uit te voeren. Voor heroverweging van de 
regeling is geen aanleiding.
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Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum te Alkmaar (RHC)

Programma
7. Middelen. Begroot € 120.000.

Openbaar belang
De gemeente heeft de wettelijk verplichte taak tot het beheer van het gemeentearchief.
Er wordt een regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en
regionale geschiedenis opgebouwd. Hierin wordt een zo breed mogelijke collectie (regionaal) 
historisch bronmateriaal beheerd en deze wordt op een zo actief mogelijke wijze toegankelijk 
gemaakt voor een breed publiek. 

Partijen
De gemeenten Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Harenkarspel, 
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schagen, Schermer, Wieringen, 
Wieringermeer, en Zijpe en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiger als lid in het algemeen bestuur is wethouder J. Luttik-Swart/E. Trap. 
Plaatsvervangend lid is wethouder A. Hietbrink. Er is 1 á 2 keer per jaar bestuurlijk overleg.

Financieel belang
De partijen staan garant voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in 
rekening-courant opgenomen gelden voor zover terzake door andere overheidsorganen 
geen garantie is verstrekt. De partijen nemen aan de garantie deel in de verhouding tot de
bijdragen als bedoeld in artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling.

Nut
De samenwerking levert expertise, ondersteuning en efficiencyvoordeel bij het bewaren en 
beheren van archieven. De archiefstukken van de gemeente Bergen van vóór 2000 zijn in 
beheer gegeven aan het RHC. 
Tevens is het van belang dat een regionaal kennis- en informatiecentrum wordt opgebouwd.

Noodzaak
De gemeente is op grond van de Archiefwet verplicht tot het bewaren en beheren van 
archieven. Samenwerking is niet wettelijk verplicht maar levert door de schaalvergroting 
efficiencyvoordelen en expertise.

Heroverweging
Een deelnemer kan uittreden uit de regeling door een daartoe strekkend besluit van het 
bevoegde bestuursorgaan. Het algemeen bestuur regelt de financiën en overige gevolgen 
van de uittreding. De uittreding vindt eerst plaats met ingang van 1 januari volgend op het 
jaar waarin het besluit tot uittreding is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten en is 
ingeschreven in het provinciaal register als bedoeld in artikel 27 lid van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Gelet op de ontwikkelingen van het opbouwen van een
regionaal kennis en informatiecentrum en de wettelijk verplichte taak tot beheer van het 
archief is er geen aanleiding tot heroverweging.
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Bijlage 2 Privaatrechtelijke verbonden partijen

Overeenkomst financiële dienstverlening Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) te 
Den Haag

Programma 
7. Middelen. Dividend uitkering in 2010 van € 343.485.

Openbaar belang
BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met 
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk 
houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de 
bank essentieel voor de publieke taak.

Partijen
Nederlandse overheden.

Bestuurlijk belang
Onze gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die wij 
bezitten. De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering voor 
aandeelhouders door wethouder C. Roem. Als plaatsvervangend lid is wethouder A. 
Hietbrink aangewezen.

Financieel belang
Van de aandelen BNG is 50% in bezit van het Rijk en 50% van gemeenten en provincies.
Onze gemeente heeft 149.994 aandelen in bezit à € 2,50.

Nut
De BNG ondersteunt en adviseert gemeenten op het gebied van financiële diensten. De 
BNG bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten 
dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. De bank 
heeft een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer 
worden doorgegeven aan de decentrale overheden en aan de instellingen voor het 
maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van 
voorzieningen.

Noodzaak
Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten 
beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van 
kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. 

Heroverweging
Deelname aan de BNG leidt tot (financiële) voordelen. Voor heroverweging tot deelneming is 
geen aanleiding.
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N.V. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKNH) te Alkmaar

Programma
7. Middelen

Openbaar belang
De GKNH beheert de aandelen Nuon van de deelnemende gemeenten in het voormalig 
Gasbedrijf. Het beheer van het netwerk is een publieke taak. 

Bestuurlijke belang
De gemeente Bergen is als mede-eigenaar van de GKNH vertegenwoordigd in de algemene 
vergadering van aandeelhouders.

Financieel belang
Conform het raadsbesluit d.d. 26 mei 2009 is ingestemd met de verkoop van de aandelen 
Nuon productie en leveringsbedrijf. Dit vindt in tranches plaats in de periode 2009-2015. 

Nut
Door deelname aan de GKNH wordt de zeggenschap over het netwerkbedrijf gewaarborgd.

Noodzaak
Als individuele gemeente is deze taak niet uit te voeren.

Heroverweging
Zolang onze gemeente mede-eigenaar is van de aandelen in Nuon is uittreden niet mogelijk.
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Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord te Alkmaar

Programma
6. Economie, toerisme en cultuur. Begroot bedrag € 67.596.

Openbaar belang
Het genereren van meer duurzame autonome economische groei binnen de regio en meer 
investeringen van elders in de regio. Deze groei en investeringen dienen zich te vertalen in 
nieuwe werkgelegenheid.

Partijen
Alle regio Noord-Holland Noord gemeenten, de provincie Noord-Holland en de Kamer van 
Koophandel Noordwest-Holland.

Bestuurlijke belang
De gemeente Bergen is als mede-eigenaar van het Ontwikkelingsbedrijf vertegenwoordigd in 
de algemene vergadering van aandeelhouders.

Financieel belang
50% van de aandelen is geplaatst bij de provincie Noord-Holland, 48% bij gemeenten van de 
regio Noord-Holland Noord en 2% bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland. De 
aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Als een aandeelhouder wil terugtreden is hij verplicht 
om zijn aandelen aan te bieden aan de overige aandeelhouders. De exploitatiebijdrage is 
berekend naar rato op basis van het inwoneraantal van de gemeente.
Bij de oprichting van het Ontwikkelingsbedrijf in 2007 is voor totaal bedrag van € 50.000 aan 
aandelen geplaatst. Onze gemeente heeft 1000 aandelen met een nominale waarde van € 1 
per stuk.

Nut
In algemene zin richt het Ontwikkelingsbedrijf zich op 4 kerntaken: promotie & acquisitie, 
vastgoed, innovatie & structuurversterking en participaties. Het algemene beleid zal zich ook 
blijven richten op een optimale benutting van regionaal economisch potentieel, verbetering 
van de economische structuur en groei van de werkgelegenheid.

Noodzaak
Het openbaar belang is als individuele gemeente niet zelfstandig uit te voeren.

Heroverweging
De bundeling van bestuurlijke kracht en de regionale samenwerking is dermate belangrijk dat 
voor heroverweging geen aanleiding bestaat.
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Leeswijzer
1.  Naam partij: de naam van de samenwerkingsvorm.
2.  Programma: het programmanummer waaronder de samenwerkingsvorm is opgenomen in de programmabegroting.
3.  Openbaar belang: het belang/doel dat behartigd wordt met de samenwerkingsvorm.
4.  Nut: het voordeel dat de samenwerking oplevert.
5.  Noodzaak: bestaat er een wettelijke verplichting tot de samenwerkingsvorm.
6.  Wettelijke taak: vloeit de behartiging van het openbaar belang voort uit een wettelijk verplichte taak die de gemeente moet uitvoeren.
7.  Bestuurlijke belang: heeft onze gemeente zeggenschap in de samenwerkingsvorm of zitting in het bestuur van de partij.
8.  Financieel belang: heeft onze gemeente financiele aansprakelijkheid voor de samenwerkingsvorm.
9.  Verbonden partij: is er sprake is van een bestuurlijk en/of financieel belang en daarmee sprake van een verbonden partij.

1.                                            
Naam partij

2. 
Programma

3.                                                                               
Openbaar belang

4.                            
Nut

5.                        
Noodzaak 

6. 
Wettelijke 
taak

7.                                   
Bestuurlijk belang

8.                    
Financieel 
belang

9. 
Verbonden 
partij

Commissie Crisisbeheersing 
en Rampenbestrijding

1. Inwoners 
en bestuur

Handhaven van de openbare orde en veiligheid. Regionale 
afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
burgemeester H. 
Hafkamp. 

Geen Nee

Convenant Buurtbeheer 
gemeente Bergen

1. Inwoners 
en bestuur

De vereniging geeft gevraagd en ongevraagd advies 
aan het college en de raad over die zaken die de 
directe woon- en leefomgeving van de in de kernen, 
wijken en buurten wonende burgers en 
rechtspersonen, die daar werkzaam zijn raken ( 
huisvesting, welzijnvoorzieningen, veiligheidsbeleid, 
onderwijsvoorzieningen, verkeersaangelegenheden, 
natuur en milieu, ruimtelijke invulling van het gebied).

Burgerparticipatie. Nee Ja Vertegenwoordiger is 
wethouder J. Luttik/E. 
Trap.  

Geen Nee

Driehoek de Duinstreek 1. Inwoners 
en bestuur

Handhaven van de openbare orde en veiligheid. Regionale 
afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
burgemeester H. 
Hafkamp. 

Geen Nee

Horecaconvenant Bergen 1. Inwoners 
en bestuur

Beperken van overlast door bezoekers van 
horecabedrijven.

Afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Burgemeester H. 
Hafkamp is voorzitter van 
de werkgroep.

Geen Nee

Horecaoverleg 1. Inwoners 
en bestuur

Handhaven van de openbare orde en veiligheid. Afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
burgemeester H. 
Hafkamp. 

Geen Nee

Jeugd Veiligheid Overleg 1. Inwoners 
en bestuur

Handhaven van de openbare orde en veiligheid. Afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
burgemeester H. 
Hafkamp. 

Geen Nee

Politieoverleg Bergen 1. Inwoners 
en bestuur

Handhaven van de openbare orde en veiligheid. Afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
burgemeester H. 
Hafkamp. 

Geen Nee

Regionaal college Politieregio 
Noord-Holland Noord

1. Inwoners 
en bestuur

Afstemming krijgen tussen de verschillende 
gemeenten op het gebied van politietaken. Het 
regionaal college, stelt jaarlijks de organisatie, de 
formatie, de begroting, de jaarrekening, het 
beleidsplan en het jaarverslag voor het regionale 
politiekorps vast.

Afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
burgemeester H. 
Hafkamp. 

Geen Nee
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1.                                            
Naam partij

2. 
Programma

3.                                                                               
Openbaar belang

4.                            
Nut

5.                        
Noodzaak 

6. 
Wettelijke 
taak

7.                                   
Bestuurlijk belang

8.                    
Financieel 
belang

9. 
Verbonden 
partij

Stuurgroep Harmonisering 
Reddingsbrigaden

1. Inwoners 
en bestuur

Openbare orde en veiligheid. Afstemming. Nee Ja Vertegenwoordiger is 
burgemeester H. 
Hafkamp. 

Geen Nee

Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG)

1. Inwoners 
en bestuur

De VNG staat de leden collectief en individueel bij, bij 
de vervulling van haar bestuurstaken. De VNG maakt 
voor leden of groepen leden afspraken met anderen 
overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de 
overheidssector en overeenkomsten inzake 
arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector 
gemeenten aan te gaan met de 
werknemersorganisaties.

Bestuurlijke 
kracht, expertise 
en effectiviteit.

Nee Ja Geen Geen Nee

Vereniging van 
Noordhollandse gemeenten

1. Inwoners 
en bestuur

Het behartigen van (gemeenschappelijke) belangen 
van de Noordhollandse gemeenten. 

Bestuurlijke 
kracht, expertise 
en effectiviteit.

Nee Ja Geen Geen Nee

Aansluitovereenkomst 
"nieuwe budgethouders WMO

2. 
Samenleving

Verlenen van diensten en producten aan personen 
aan wie een persoonsgebonden budget is toegekend.

Betreft inkoop van 
een
dienst/produkt.

Nee Ja Geen Geen Nee

Bestuurlijk Regionaal overleg 
wonen

2. 
Samenleving

De gemeente Alkmaar voert de regionale 
volkshuisvestingswerkzaamheden uit voor de gehele 
regio Noord-Kennemerland.

Regionale 
afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
wethouder A. Hietbrink. 

Geen Nee

Convenant Cliëntenraad 2. 
Samenleving

De cliëntenraad behartigt de (collectieve) belangen 
van inwoners van Bergen, die of een uitkering 
genieten in het kader van de Wwb, IOAW, IOAZ en 
Bbz of anderen, die moeten leven van een minimum 
inkomen. De cliëntenraad geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan het college over alle 
onderwerpen, die de vorming, de uitvoering, de 
controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid 
m.b.t. de minima betreffen. De cliëntenraad geeft 
uitgebreide voorlichting aan de doelgroep.

Burgerparticipatie. Ja, de 
cliëntenraad is 
ingesteld o.g.v. 
de GR WNK

Ja Geen Geen Nee

Convenant 
Gehandicaptenraad

2. 
Samenleving

De gehandicaptenraad kan gevraagd en ongevraagd 
over het (te ontwikkelen) beleid op het gebied van de 
WMO adviseren en bemiddelt over verschillende 
onderwerpen tussen de gemeente en haar achterban.

Burgerparticipatie. Nee Ja Geen Geen Nee

Convenant Jongerenraad 2. 
Samenleving

De jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd 
advies over (het te ontwikkelen) jongerenbeleid en 
bemiddelt over verschillende onderwerpen.

Burgerparticipatie. Nee Ja Vertegenwoordiger is 
wethouder J. Luttik/E. 
Trap. 

Geen Nee

Convenant Seniorenraad 2. 
Samenleving

De seniorenraad geeft gevraag en ongevraagd advies 
over het (te ontwikkelen) ouderenbeleid en bemiddelt 
over verschillende onderwerpen tussen de gemeente 
en haar achterban.

Burgerparticipatie. Nee Ja Geen Geen Nee

Convenant Vereniging 
Sportraad Bergen

2. 
Samenleving

De sportraad geeft gevraagd en ongevraagd advies 
over (het te ontwikkelen) sportbeleid en bemiddelt 
over verschillende onderwerpen.

Burgerparticipatie. Nee Ja Vertegenwoordiger is 
wethouder C. Roem. 

Geen Nee
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9. 
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Meerdere contracten van 
thuiszorgaanbieders

2. 
Samenleving

Het leveren van hulp bij het huishouden aan mensen 
die door de gemeente Bergen zijn geïndiceerd.

Betreft inkoop van 
een
dienst/produkt.

Nee Ja Geen Geen Nee

Op overeenstemming gericht 
overleg (OOGO)

2. 
Samenleving

Afstemming schoolbesturen en gemeente op het 
gebied van onderwijshuisvesting.

Zorgplicht en 
veiligheid

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
wethouder J. Luttik/E. 
Trap. 

Geen Nee

Overeenkomst collectieve 
ziektekostenverzekering

2. 
Samenleving

Vanaf 1 januari 2003 sluit de gemeente Bergen 
gezamenlijk met andere gemeenten een collectieve 
ziektekostenverzekering af bij Univé voor personen 
die van een minimum inkomen moeten leven. Op 
deze manier is de ziektekostenverzekering voor deze 
personen goedkoper.

Betreft de inkoop 
van een produkt in 
het kader van 
maatschappelijk 
belang.

Nee Nee Geen Geen Nee

Overeenkomst inzake 
samenwerking en uitvoering 
gesubsidieerde arbeid

2. 
Samenleving

Uitvoering van de gesubsidieerde arbeid, loon boven 
uitkering, voormalige WIW en ID en Wwb 
dienstbetrekkingen.

Maatschappelijk 
belang.

Nee Ja Geen Geen Nee

Overeenkomst opvang 
asielzoekers Bergen en Rijk

2. 
Samenleving

Huisvesten van asielzoekers met verblijfstatus. Maatschappelijk 
belang.

Ja, o.g.v. 
Regeling opvang 
asielzoekers.

Ja Geen Geen Nee

Overeenkomst Stg 
Waarborgfonds Eigen 
Woningen

2. 
Samenleving

De mogelijkheid voor inwoners van gemeente Bergen 
en onder een bepaalde inkomensgrens verdienen om 
een hypotheek te kunnen afsluiten.

Maatschappelijk 
belang.

Nee Ja Geen Geen Nee

Overleg reïntegratiebedrijven 2. 
Samenleving

Het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Dit 
betreft overleg over individueel traject.

Maatschappelijk 
belang.

Nee Ja Geen Geen Nee

Platform geestelijke 
gezondheidszorg Noord-
Kennemerland

2. 
Samenleving

Geestelijke zorg voor mensen, die zorg nodig hebben 
maar deze niet zelf vragen.

Expertise, 
efficiency en 
effectiviteit.

Nee Ja Vertegenwoordiger 
wethouder J. Luttik/E. 
Trap. 

Geen Nee

PONK Sociale zaken 2. 
Samenleving

Portefeuillehoudersoverleg Noord-Kennemerland voor 
het bevorderen van de kwaliteit en de expertise door 
regionale samenwerking.

Regionale 
afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
wethouder A. Hietbrink. 

Geen Nee

PONK Zorg 2. 
Samenleving

Portefeuillehoudersoverleg Noord-Kennemerland voor 
het bevorderen van de kwaliteit en efficiency door 
regionale samenwerking.

Regionale 
afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
wethouder J. Luttik/E. 
Trap. 

Geen Nee

Provinciaal Bestuurlijk Overleg 
Jeugd (PBOJ)

2. 
Samenleving

Jeugdbeleid. Regionale 
afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
wethouder J. Luttik/E. 
Trap. 

Geen Nee

Raamovereenkomst 
afstemming WMO - AWBZ 
indicatiestelling

2. 
Samenleving

Afstemmen van de indicatiestelling WMO-AWBZ door 
de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg.

Expertise, 
efficiency en 
effectiviteit.

Nee Ja Geen Geen Nee

Raamovereenkomst 
gemeente en educatie

2. 
Samenleving

Inkoopcontracten afsluiten voor volwasseneneducatie. Expertise, 
efficiency en 
effectiviteit.

Nee Ja Geen Geen Nee

Regionaal overleg 
Volksgezondheid

2. 
Samenleving

Het gezamenlijk bespreken en oplossen van 
problemen op het gebied van de volksgezondheid.

Regionale 
afstemming en 
samenwerking.

Ja, dit overleg 
vloeit voort uit de 
GR GGD 
Hollands 
Noorden.

Ja Vertegenwoordiger 
wethouder J. Luttik/E. 
Trap. 

Geen Nee



Bijlage 3 Overzicht Samenwerkingsvormen
niet zijnde verbonden partijen

4

1.                                            
Naam partij

2. 
Programma

3.                                                                               
Openbaar belang

4.                            
Nut

5.                        
Noodzaak 

6. 
Wettelijke 
taak

7.                                   
Bestuurlijk belang

8.                    
Financieel 
belang

9. 
Verbonden 
partij

Regionaal 
samenwerkingsverband NHN 
Sociale Recherche

2. 
Samenleving

Rechercheurs voeren het fraudeonderzoek voor alle 
gemeenten in de regio Noord-Holland Noord.

Expertise, 
efficiency en 
effectiviteit.

Nee Ja Geen Geen Nee

Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie vroegtijdige 
schoolverlaters Noord-
Kennemerland

2. 
Samenleving

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Expertise en 
efficiency.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
wethouder J. Luttik/E. 
Trap. 

Geen Nee

Samenwerking Bergen en 
Sociaal.nl

2. 
Samenleving

Optimale vorm van schuldhulpverlening. Expertise, 
efficiency en 
effektiviteit.

Nee Ja Geen Geen. Nee

Samenwerkings-           
overeenkomst voorzieningen 
WMO

2. 
Samenleving

Voorzieningen leveren op advies van 
keuringsinstantie Argonaut.

Nee Ja Geen Geen. Nee

Samenwerkingsovereenkomst 
met Federatie 
Vluchtelingenwerk Noord-
Holland

2. 
Samenleving

Opvang en begeleiding van asielzoekers die in de 
gemeente Bergen wonen of hier komen wonen.

Expertise, 
efficiency en 
effectiviteit.

Nee Ja Geen Geen Nee

Samenwerkings    
overeenkomst 
Zelfstandigenloket Alkmaar 
e.o.

2. 
Samenleving

De gemeente Alkmaar doet de uitvoering van de Bbz 
en IOAZ voor de gemeente Bergen.

Voordeel op het 
gebied van 
expertise, 
efficiency en 
effectiviteit.

Nee Ja Geen Geen Nee

Service niveau overeenkomst 
UWV Werkbedrijf Alkmaar 
e.o.

2. 
Samenleving

Het UWV Werkbedrijf voert het wettelijke takenpakket 
uit.

Expertise, 
efficiency en 
effectiviteit.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
wethouder A. Hietbrink.  

Geen Nee

Stichting de Wering   
maatschappelijke 
dienstverlening

2. 
Samenleving

Subsidieverstrekking aan de Stichting de Wering en 
het verlenen van algemeen maatschappelijke 
dienstverlening. Jaarlijks verantwoording over de 
prestaties en jaarlijks nieuwe subsidieovereenkomst.

Expertise, 
efficiency en 
effectiviteit.

Nee Ja Geen Geen Nee

Stichting Onderwijs 
Begeleidingsdienst Noordwest

2. 
Samenleving

Subsidieverstrekking aan de OBD wat scholen recht 
op onderwijsbegeleiding geeft.

Expertise, 
efficiency en 
effectiviteit.

Nee Ja Geen Geen Nee

Uitvoeringsconvenant WMO 
vervoer Noord-Kennemerland

2. 
Samenleving

Het regelen van het collectieve vervoer in de regio 
Noord-Kennemerland.

Expertise, 
efficiency en 
effectiviteit.

Nee Ja Geen Geen Nee

Vereniging Eigenaren 
Driehoeck

2. 
Samenleving

Ten behoeve van het beheer van het gebouw van de 
Driehoeck waarin de openbare bibliotheek is 
gehuisvest, maakt de gemeente deel uit van de 
Vereniging van Eigenaren met de commerciële 
ruimtes en winkels in het gebouw.

Effectiviteit. Nee Ja Geen Geen Nee

Vrijwaringsovereenkomst 
Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw - gemeenten.

2. 
Samenleving

De gemeente fungeert bij leningen aan 
woningbouwcorporaties als zgn. achtervang van het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Bevorderen van 
de sociale 
woningbouw.

Nee Nee Geen Geen Nee
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1.                                            
Naam partij

2. 
Programma

3.                                                                               
Openbaar belang

4.                            
Nut

5.                        
Noodzaak 

6. 
Wettelijke 
taak

7.                                   
Bestuurlijk belang

8.                    
Financieel 
belang

9. 
Verbonden 
partij

WMO adviesraad 2. 
Samenleving

De WMO adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd 
advies over het WMO beleid.

Burgerparticipatie. Nee Ja Vertegenwoordiger is 
wethouder J. Luttik/E. 
Trap.  

Geen Nee

Stg Welstandzorg Noord-
Holland

3. Dienst-
verlening

Toetsen van bouwplannen op welstand door de 
Stichting Welstandszorg Noord-Holland, 
welstandscommissie kring Kennemerland.

Expertise, 
efficiency en 
effectiviteit.

Nee Ja Geen Geen Nee

PONK Algemeen, Ruimtelijke 
ordening  en Verkeer & 
vervoer                                     

4. 
Ontwikkeling 
Openbare 
ruimte

Regionaal overleg portefeuillehouders regio Noord-
Kennemerland op het gebied van de ruimtelijke 
ordening.

Regionale 
afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
wethouder A. Hietbrink.  

Geen. Nee

Stivas de Groene Buffer 4. 
Ontwikkeling 
Openbare 
ruimte

Verbetering van de agrarische structuur Egmond en 
omgeving.

Afstemming en 
samenwerking.

Nee Nee Vertegenwoordiger is 
wethouder A. Hietbrink.  

Geen Nee

Grootschalige Basiskaart 
Noord-Holland

5. Beheer 
openbare 
ruimte

Instandhouden , bijhouden en exploiteren van de 
grootschalige basiskaart Noord-Holland

Betreft inkoop van 
een
dienst/produkt.

Nee Ja Geen Geen Nee

Overeenkomst kadaster 
Alkmaar digitale kadastrale 
kaart

5. Beheer 
openbare 
ruimte

Het kadaster verstrekt de digitale kadastrale kaart 
waarmee de gemeente werkt.

Betreft inkoop van 
een
dienst/produkt.

Nee Ja Geen Geen Nee

Overeenkomst Kadaster 
Alkmaar-Bergen kadastrale 
informatie GISVO

5. Beheer 
openbare 
ruimte

Kadastrale gegevens verstrekken betreffende het 
grondgebied van Bergen.

Betreft inkoop van 
een
dienst/produkt.

Nee Ja Geen Geen Nee

Overeenkomst Van 
Gansewinkel Nederland BV

5. Beheer 
openbare 
ruimte

Inzamelen oud papier Betreft inkoop van 
een
dienst/produkt.

Nee Nee Geen Geen Nee

Overleg kustgemeenten 
Noord-Holland OHNK

5. Beheer 
openbare 
ruimte

Bijeenkomst van het bestuur van de kustgemeenten 
die beheerszaken en beleidszaken regelen die 
betrekking hebben op de kust.

Regionale 
afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
wethouder C. Roem.  

Geen Nee

Regiogroep regio Alkmaar 5. Beheer 
openbare 
ruimte

Afstemmen werkzaamheden aan of langs de weg en 
van evenementen om de regio optimaal bereikbaar te 
houden tijden wegwerkzaamheden en evenementen.

Regionale 
afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger 
wethouder C. Roem.  

Geen Nee

Regionaal Overleg Verkeer & 
vervoer

5. Beheer 
openbare 
ruimte

Het op elkaar afstemmen van verkeers- en 
vervoersaangelegenheden.

Regionale 
afstemming en 
samenwerking en 
uitwisseling van 
kennis.

Nee Ja Vertegenwoordiger 
wethouder C. Roem.  

Geen Nee

Regionale 
Bereikbaarheidsvisie regio 
Noord-Kennemerland

5. Beheer 
openbare 
ruimte

Het waarborgen van de bereikbaarheid in de regio. 
Visie is vastgesteld door gemeenteraden. Het 
uitvoeringsprogramma wordt besproken in het 
Regionaal Overleg Verkeer&Vervoer.

Regionale 
afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger 
wethouder C. Roem.  

Geen Nee
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1.                                            
Naam partij

2. 
Programma

3.                                                                               
Openbaar belang

4.                            
Nut

5.                        
Noodzaak 

6. 
Wettelijke 
taak

7.                                   
Bestuurlijk belang

8.                    
Financieel 
belang

9. 
Verbonden 
partij

Wateroverlast en Blauwe Vlag 5. Beheer 
openbare 
ruimte

Waterkwaliteit en schoon strand. Veiligheid, 
recreatie en 
toerisme.

Nee Ja Vertegenwoordiger 
wethouder C. Roem.  

Geen Nee

Instructie Museumcommissie 
Bergen

6. Economie, 
toerisme en 
cultuur

Beheer en onderhoud van de collectie 
oudheidkundige voorwerpen.

Afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Geen Geen. Nee

PONK Economische zaken, 
Recreatie en Toerisme

6. Economie, 
toerisme en 
cultuur

Portefeuillehoudersoverleg Noord-Kennemerland voor 
het bevorderen van de kwaliteit en efficiency door 
regionale samenwerking.

Regionale 
afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
wethouder C. Roem. 

Geen Nee

Stichting Regio VVV Alkmaar 
e.o.

6. Economie, 
toerisme en 
cultuur

Samenwerking op het gebied van toerisme. Regionale 
afstemming en 
samenwerking.

Nee Ja Vertegenwoordiger is 
wethouder C. Roem.  

Geen Nee

Belastingen Alkmaar-Bergen 7. Middelen Het belang van een goede en doelmatige uitvoering 
van de taken van de gemeenten Alkmaar en Bergen 
(kwaliteitsslag) op het gebied van de heffing en 
invordering van gemeentelijke rechten en belastingen 
en de uitvoering van de wet WOZ.

Voordeel op het 
gebied van 
expertise, 
efficiency en 
effectiviteit.

Nee Ja Geen.                         
Jaarlijks vindt tussen de 
gemeentesecretarissen 
dan wel door deze 
aangewezen 
vervanger(s) van de 
gemeenten Alkmaar en 
Bergen overleg plaats 
over de uitvoering en 
inhoud van de 
dienstverlenings- 
overeenkomst.

Geen Nee

Dienstverleningsovereen- 
komst Belastingen

7. Middelen Belangen behartiging van een goede en doelmatige 
uitvoering van de taken op het gebied van de heffing 
en invordering van gemeentelijke rechten en 
belastingen en de uitvoering Wet WOZ door 
gemeente Alkmaar en Bergen.

Voordeel op het 
gebied van 
expertise, 
efficiency en 
effectiviteit.

Nee Ja Gemeentesecretarissen 
van de gemeente 
Alkmaar en Bergen.

Geen Nee

Onderlinge Verzekeringen 
Overheid OVO u.a.

7. Middelen Fraude- en berovingverzekering Betreft inkoop van 
een
dienst/produkt.

Nee Nee Geen Geen Nee
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De paragraaf verbonden partijen in de programmabegroting en het jaarverslag is een 
wettelijk verplicht beleidskader. De paragraaf geeft inzicht in welke regelingen de gemeente 
participeert, bestuurlijke invloed heeft en waarmee financiële belangen gemoeid zijn.
De paragraaf is een controle instrument voor uw raad. Hieronder volgen de kaders waarin 
bepalingen zijn vastgesteld waaraan de paragraaf verbonden partijen moet voldoen en 
aanbevelingen zijn gedaan.

1. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2003 (BBV)
In het BBV is opgenomen dat in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen worden
vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Er zijn tenminste 7 
paragrafen voorgeschreven, waaronder die van verbonden partijen. 
In de paragraaf verbonden partijen wordt tenminste informatie verstrekt over:
- de naam en vestigingsplaats;
- het openbaar belang;
- veranderingen die de gemeente heeft in het belang;
- het eigen en vreemd vermogen aan het begin en eind van het begrotingsjaar;
- het resultaat van de verbonden partij.

2. Financiële verordening volgens artikel 212 gemeente Bergen 2008
Op 24 juni 2008 heeft uw raad de Financiële verordening volgens artikel 212 gemeente 
Bergen 2008 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat in de begroting en de jaarstukken de 
paragraaf Verbonden partijen is opgenomen waarbij in elk geval wordt ingegaan op nieuwe 
verbonden partijen, het beëindigen van, het wijzigen van en eventuele problemen bij 
bestaande verbonden partijen.

3. Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de programmabegroting 2008. 
In het rapport heeft de commissie de volgende aanbeveling gedaan over de paragraaf 
Verbonden partijen: 
“Beleidsmatig dient in deze paragraaf te worden aangegeven welke visie de gemeente heeft 
op de taakstelling van de verbonden partijen (stichtingen, N.V.’s, B.V.’s, P.P.S.) Bij deze 
visie komt de koppeling met de doelstellingen die in de programma’s zijn opgenomen voorop 
te staan. Ook de beleidsvisie omtrent de verbonden partijen moet worden aangegeven. 
Uitgangspunt voor het aangaan van verbonden partijen is het publieke belang. De veelheid 
van verbonden partijen van de gemeente en de diverse doelstellingen die via deze partijen 
worden uitgevoerd maken een helder inzicht noodzakelijk. Een lijst van verbonden partijen 
en de daarbij behorende relevante gegevens maakt deel uit van deze paragraaf”.
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Een gemeente kan kiezen voor vormen van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
samenwerking of een mengvorm, de Publiek-Private Samenwerking.

1. Publiekrechtelijke samenwerkingsvormen
Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn er vier mogelijkheden voor 
publiekrechtelijke samenwerking.

1. Openbaar lichaam. 
Bij deze vorm is sprake van rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat het openbaar 
lichaam zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten, zoals eigen personeel in dienst 
nemen, fondsen beheren, overeenkomsten aangaan. Gemeenten kunnen 
bevoegdheden delegeren aan het openbaar lichaam, zowel regelgevende 
(raadsbevoegdheid) als bestuursbevoegdheden (collegebevoegdheid). Het bestuur 
van het openbaar lichaam bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks 
bestuur. Uitsluitend burgemeester, wethouders en raadsleden kunnen lid zijn van het 
bestuur. Er zijn regels vastgesteld voor wat betreft de verantwoording, de begroting, 
informatie verstrekken en tussentijds ontslag van de leden van het AB.

2. Gemeenschappelijk orgaan. 
Deze vorm heeft een beperkte rechtspersoonlijkheid. Er kunnen geen regelgevende 
bevoegdheden worden gedelegeerd, wel bestuursbevoegdheden. Er zijn regels 
vastgesteld voor wat betreft de verantwoording, de begroting, informatie verstrekken 
en tussentijds ontslag van de leden van het AB.

3. Centrumgemeente.
Hierbij komen de partijen overeen dat bevoegdheden van een bestuursorgaan van de 
gemeente worden uitgeoefend door een bestuursorgaan van een andere gemeente. 
Hierbij is geen overdracht of delegatie van bevoegdheden, maar mandateert het ene 
gemeentebestuur de bestuursbevoegdheden aan een andere gemeente. De 
bevoegdheden worden niet zelfstandig maar namens de andere gemeente 
uitgevoerd.

4. Regeling zonder meer.
Dit is een lichte vorm van samenwerking tussen gemeenten. Er worden geen 
bevoegdheden gedelegeerd of gemandateerd. Deze samenwerking is vaak een 
overeenkomst, convenant, intentieverklaring of bestuursafspraak. 

2. Privaatrechtelijke samenwerkingsvormen
Bij deze samenwerkingsvorm gaat het met name om stichtingen en vennootschappen. 
Een stichting heeft een bestuur voor de dagelijkse leiding en kent een ideëel of sociaal doel. 
Stichtingen kennen alleen een verantwoordingsplicht als dat in de statuten is geregeld. De 
gemeente is alleen financieel aansprakelijk voor de verstrekte middelen.  
Een vennootschap heeft een raad van bestuur en, indien vastgelegd in de statuten, een raad 
van commissarissen. De raad van bestuur wordt gecontroleerd door de vergadering van 
aandeelhouders. De belangrijkste reden voor deze samenwerkingsvorm is het financiële 
voordeel door winstdeling of dividend.

3. Publiek-Private Samenwerking
Dit is een bijzondere samenwerkingsvorm omdat naast de overheid ook private partijen 
deelnemen. Deze vorm wordt veelal gebruikt bij een samenwerkingsovereenkomst met een 
projectontwikkelaar voor gebiedsontwikkeling. Onze gemeente heeft op dit moment geen 
PPS.


