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Rv (14R.00457) inzake Nota verbonden partijen 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie adviseert de raad over het vaststellen van de Nota Verbonden Partijen. 
 
Voor de behandeling is wethouder Duindam uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis  

 De rekenkamercommissie Woerden heeft in september 2012 een vervolgonderzoek 
naar Verbonden Partijen gedaan. 

 Op basis van de aanbevelingen is eind januari 2013 een bijeenkomst georganiseerd 
voor de raad waarbij alle Verbonden Partijen waren vertegenwoordigd (niet de 
partijen zelf, maar de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor elke verbonden 
partij). 

 Discussies over de VRU in de commissie Middelen, maar ook de GR Ferm Werk in 
de commissie Welzijn laten zien dat het onderwerp actueel is en nadere aandacht 
van de raad verdient. 

 Ook de auditcommissie heeft meerdere malen gesproken over nut en noodzaak van 
een integrale benadering van Verbonden Partijen. Uiteindelijk heeft de 
auditcommissie besloten om de notitie aan de commissie Middelen te laten. 

 Op 12 februari 2014 is de raadsinformatiebrief (14R.00034) inzake notitie Verbonden 
Partijen voldoende besproken in de commissie. De volgende toezegging is toen 
genoteerd: 

o De wethouder zegt toe om de gedane opmerkingen (onder meer kalender 
Ferm Werk, of publiek- of privaatrechtelijk, waarom maximering bijsturing op 
10%, van te voren expliciet de bestuurlijke verantwoordelijkheid invullen, 
risicomanagement, model Drechtsteden (ook polsen buurgemeenten), 
kaderstelling en toezicht raad hoe in te bedden, vast moment waarop de 
voortgang inzake verbonden partijen met de raad wordt besproken, inbedding 
RKC Woerden, periodiek overleg met deelnemende raden 
(evaluatiemoment), overzichten bestuurlijke vertegenwoordiging en 
rechtsvorm inzake verbonden partijen, actuele lijst van verbonden partijen, 
indicatoren waarop gestuurd kan worden, artikel Ronald Bandell ‘raden 
blijven achter’ VNG magazine 
http://www.vngmagazine.nl/archief/15683/ronald-bandell-%E2%80%98raden-
blijven-achter%E2%80%99) mee te nemen. 
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3. Vervolgprocedure 
De beoogde vaststelling van de vaststelling van de nota verbonden partijen vindt plaats 
in de raadsvergadering van 27 november 2014. 
 

4. Bijzonderheden 
In februari 2014 is voorafgaand aan de bespreking het volgende gemeld: De voorzitter 
wil graag expliciet maken dat de discussie nu in de commissie “oude samenstelling” 
verkennend en oriënterend is. Na de verkiezingen zal de nieuwe commissie c.q. raad in 
overleg met het nieuwe college een definitieve lijn trekken als het gaat om Verbonden 
Partijen. Dus de discussie zal plaatsvinden in twee trappen. Het raadsvoorstel wat nu 
voorligt is dus de tweede trap van de discussie. 


