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Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 14 april 2011 
Naam opsteller : T. Ruiter 
Informatie op te vragen bij : T. Ruiter 
Portefeuillehouders : C. Roem 
 
Onderwerp: Uitwerking motie Verbonden partijen. 
 
Aan de raad, 

  

 

Beslispunt:  1. de uitwerking van de motie Verbonden partijen vast te stellen; 
2. dat er geen aanleiding is voor heroverweging van de verbonden partijen; 
3. kennis te nemen van het nieuwe format van rapporteren over de verbonden 

partijen in de programmabegroting en jaarrekening. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Uw raad heeft op 5 juli 2010 de motie Verbonden partijen aangenomen (zie bijlage II). Ons college 
heeft de opdracht gekregen om “vóór 31 maart 2011 kritisch te kijken naar het nut en de noodzaak 
van de verschillende gemeenschappelijke regelingen, convenanten en overeenkomsten zoals 
opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen en hiervan verslag te doen via de ARC aan de 
gemeenteraad”.  
Op basis van het overzicht kan de raad, gelet op de bezuinigingen, principiële keuzes maken over 
ondermeer de gewenste en noodzakelijke gemeentelijke taken en of er aanleiding bestaat om de 
overeenkomst te heroverwegen. 
Ons college stelt als nevendoel om de paragraaf Verbonden partijen in de programmabegroting en 
de jaarrekening opnieuw vorm te geven. 
 
Uitwerking motie Verbonden partijen 
Uitgangspunt voor de uitwerking van de motie Verbonden partijen was de paragraaf Verbonden 
partijen zoals in de programmabegroting 2010 opgenomen. Dit betreft zo’n 80 partijen. 
Alleen als onze gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft is sprake van een verbonden 
partij volgens de definitiebepaling van het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna: BBV) en 
waarover gerapporteerd moet worden in de paragraaf Verbonden partijen. Daarom is in de 
uitwerking van de motie Verbonden partijen een onderscheid gemaakt tussen de verbonden 
partijen en de overige samenwerkingsvormen (zoals dienstverleningsovereenkomsten, 
convenanten, overlegvormen etc). Deze overige vormen zijn vaak uitvoeringsovereenkomsten van 
wettelijke taken met als doel de regionale samenwerking en afstemming, bundeling van 
bestuurlijke kracht, efficiency, effectiviteit en gebruik van expertise.  
 
In de bijlagen van de uitwerking van de motie is per verbonden partij aangegeven wat het 
openbaar belang is van de samenwerkingsvorm en of er een bestuurlijk én financieel belang 
bestaat. Het nut en de noodzaak is beschreven en of op basis daarvan er aanleiding bestaat tot 
heroverweging van de samenwerking.  
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. Gelet op het 
openbaar belang, het nut en de noodzaak van de huidige regelingen en de veelal hoge kosten van 
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uittreding stelt ons college aan uw raad voor dat bij geen van de verbonden partijen aanleiding 
bestaat tot heroverweging van deelname aan de verbonden partijen. 
 
 
 
 
Er zijn 11 verbonden partijen die onder de definitiebepaling vallen zoals genoemd in het BBV en 
waarover wordt gerapporteerd in de paragraaf Verbonden partijen. Een overzicht is opgenomen in 
bijlage 1 Publiekrechtelijke verbonden partijen en bijlage 2 Privaatrechtelijke verbonden partijen. 
Om uw raad beter te informeren over de ontwikkelingen en de financiële gegevens van een 
verbonden partij heeft ons college een nieuw format opgesteld van rapporteren in de paragraaf 
Verbonden partijen conform de regels van het BBV. 
Met de nieuwe wijze van rapporteren wordt per verbonden partij aangegeven: 

- 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. 
 
De samenwerkingsvormen die niet onder de definitie van een verbonden partij vallen en die wel in 
de paragraaf Verbonden partijen waren opgenomen zijn uitgewerkt in bijlage 3. Deze 
samenwerkingsvormen betreffen doorgaans overlegvormen, dienstverleningsovereenkomsten of 
convenanten die nodig zijn voor een goede uitvoering van taken. Deze worden regelmatig 
geëvalueerd. Daar waar deze samenwerking geen toegevoegde waarde meer heeft beëindigd ons 
college de overeenkomst cq. het overleg. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Met het vaststellen van de uitwerking van de motie verbonden partijen is uw raad geïnformeerd 
over het nut en de noodzaak van de verbonden partijen en de overige vormen van samenwerking. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
In de motie Verbonden partijen heeft uw raad aan ons college de opdracht gegeven om vóór  
31 maart 2011 verslag te doen.  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Niet van toepassing. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Niet van toepassing. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Bij de jaarrekening 2010 kan op de nieuwe wijze worden gerapporteerd. Bij de behandeling van de 
jaarrekening kan worden vastgesteld of het beoogde resultaat is bereikt. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Met dit voorstel zijn geen middelen en subsidiebronnen gemoeid. 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Het nut van de gemeenschappelijke regelingen is over het algemeen de bundeling van de 
bestuurlijke kracht, efficiency, expertise, effectiviteit en regionale samenwerking. 
 
Bijlagen: I Uitwerking motie Verbonden partijen met bijlagen 1 t/m 5. 
      II Motie Verbonden partijen. 
 
 
 
 
 
Bergen, 8 februari 2011. 

 
College van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
  


