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Raadsvoorstel
Onderwerp: Nota Verbonden Partijen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − de raad besluit de nota Verbonden partijen vast te stellen, hierin staan de 

rollen en taken van de raad, het college en de ambtelijke organisatie 
beschreven inzake het proces rondom de Gemeenschappelijke 
Regelingen 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Deze Nota Verbonden Partijen is onderdeel van een reeks nota’s met als onderwerp de 
verbonden partijen van de gemeente en met name de gemeenschappelijke regelingen.  
De reeks bestaat uit: Grip op gemeenschappelijke regelingen (2013) en Visie op 
gemeenschappelijke regelingen (2013). De nota’s zijn door u vastgesteld in 2014.  
De Nota Verbonden Partijen is bedoeld om de bestuurlijke - en ambtelijke processen in beeld 
te brengen en vast te leggen, waardoor het beoordelen van verbonden partijen op een 
transparante en gedegen wijze geschiedt.  
In deze Nota Verbonden Partijen is uw rol, maar ook de rol van het college en die van de 
ambtelijke organisatie beschreven. De Nota Verbonden Partijen kan gebruikt worden als 
handvat voor het houden van grip op de verbonden partijen, met name de 
gemeenschappelijke regelingen.  
 
Deze nota is opgesteld door de gemeenten Heiloo en Castricum. In oktober 2015 is de 
laatste versie door de raad van Castricum behandeld. 
 
‘Grip op gemeenschappelijke regelingen’ is een actueel onderwerp in de regio. Er gaan veel 
middelen naar de gemeenschappelijke regelingen. Met het schrijven van de verschillende 
nota’s worden de rollen en de taken duidelijk geschetst.  
In de regio zijn meer ontwikkelingen om u meer in uw rol te zetten: 

- In regio Alkmaar worden de Gemeenschappelijke Regeling gezamenlijk benaderd 
met in het voorjaar een bijeenkomst voor de verschillende regionale raden 

- Een ambtelijke financiële werkgroep is bezig met de uitwerking van een risico-
inventarisatie rondom de gemeenschappelijke regelingen.. 

- De gemeenschappelijke regelingen geven afzonderlijk een presentatie aan u (het 
idee is om jaarlijks een aantal regelingen over hun activiteiten tijdens een 
raadspresentatie bijeenkomst te laten vertellen). 

 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Als u instemt met dit voorstel dan stelt u de Nota verbonden partijen vast. Hierin staan de 
verschillende rollen en taken voor u als raad, maar ook de rol van het college en de 
ambtelijke organisatie beschreven. 
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3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: In 2014 zijn twee nota’s vastgesteld rondom verbonden partijen. 

In één van deze nota’s is aangegeven dat met het schrijven van de nota het proces rondom 
de gemeenschappelijke regeling nog niet afgerond is. Er is daarin aangegeven dat een nota 
zou worden opgesteld rondom de rollen en taken van de raad. 

 opiniërend: 
 kaderstellend: de rol van de raad bij een gemeenschappelijke regeling wordt 

beschreven. De raad heeft een rol bij oprichting en een sturende rol. 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De raad is kaderstellend inzake de gemeenschappelijke regeling. De raad heeft zoals altijd, 
ook ten aanzien van samenwerkingen, de volgende rollen te vervullen:  

Kaderstellend: De raad wordt geacht algemene kaders vast te stellen waarbinnen het 
college  moet functioneren; 
 
Controlerend: De raad wordt geacht het beleid en de taakuitvoering van het college te 
controleren. Daarvoor heeft de raad ten aanzien van samenwerkingsverbanden 
verschillende instrumenten; 
 
Volksvertegenwoordigend: De raad wordt geacht de inwoners van de gemeente te 
vertegenwoordigen. Dat geldt ook voor vraagstukken die de gemeente binnen een 
samenwerkingsverband oppakt. 

In de nota staan de rollen nader uitgewerkt. De nota is in samenwerking met de andere 
BUCH gemeenten gemaakt. Ook in regio Alkmaar vinden verschillende initiatieven plaats 
rondom ‘Grip op gemeenschappelijke regelingen’. 
 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: betreft rollen en taken 
rondom gemeenschappelijke regelingen. Deze regelingen zijn met een verschillend aantal 
gemeenten in de regio aangegaan 

 is onderwerp van onderzoek met gemeenten:in BUCH verband en in regio Alkmaar 
verband. 

 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
 
Extern overleg gevoerd met: Gemeente Castricum 
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5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Deze nota is een uitwerking van eerdere besluitvorming. Ten aanzien van deze nota zijn 
geen andere keuzen. De sturing rondom gemeenschappelijke regelingen is wel onderwerp 
van onderzoek bij de verschillende regelingen en in de regio. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
De rollen en taken van de raad, het college en de ambtelijke organisatie worden conform de 
beschrijving in de nota uitgevoerd. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Met dit voorstel zijn geen middelen gemoeid. De gemeente neemt deel aan verschillende 
regelingen. Bij elkaar gaat er een bedrag van ongeveer €5.500.000,- naar de verschillende 
regelingen. 
Binnen de programmabegroting is er een aparte paragraaf opgenomen inzake de 
gemeenschappelijke regelingen 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Een doorslaggevend argument om de nota vast te stellen is dat in eerdere besluitvorming 
reeds is besloten tot het schrijven van deze nota. 
 
 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1: Nota verbonden partijen 
Bijlage 2: Gezamenlijke visie op verbonden partijen van de BUCH gemeenten 
Bijlage 3: Grip op gemeenschappelijke regelingen bijlagenboek. 
 
 
 
Bergen, 7 januari 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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