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De raad van de gemeente Woerden; 

gelezen het voorstel d.d. 20 augustus 2012 van: 
- Rekenkamercommissie Woerden 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

het college op te dragen de volgende aanbevelingen uit te voeren: 

1 Het college organiseert in 2012 nog een overlegmoment om te spreken over verbonden partijen 
en zorgt dat dit overleg jaarlijks - buiten de budgetcyclus om - wordt herhaald, met inachtneming 
van het volgende: 
A) De organisator van deze bijeenkomst nodigt voor dit overlegmoment zowel raadsleden, 

collegeleden als betrokken ambtenaren uit. Dit bewerkstelligt dat binnen de gemeente 
dezelfde 'taal' wordt gebruikt over verbonden partijen, dat die "taal" regelmatig wordt 
geschreven c.q. gesproken en dat de uitgangspunten met vaste regelmaat worden herzien. 

B) Het overleg wordt georganiseerd als een werkbijeenkomst, waarvan notulen worden 
gemaakt, zodat de opbrengst van de bijeenkomst wordt vastgelegd. 

C) In de voorbereiding van de eerste bijeenkomst wordt de informatie die er al ligt benut. Zoals 
het memo van het college van 26 februari 2008, de Notitie Opdrachtformulering College van 
18 juni 2008 en de besluiten naar aanleiding van dit onderzoek. 

D) Om in de keten van raad - college - ambtelijke organisatie te komen tot werkafspraken over 
de sturing van en controle op verbonden partijen wordt de beschikbare informatie en de 
uitkomst van de hierboven bedoelde bijeenkomst gebruikt. 

E) Het college komt naar aanleiding van deze bijeenkomst met een kort, bondig voorstel aan de 
raad voor een set van uitgangspunten voor het omgaan met verbonden partijen. Het college 
overweegt hierbij of het zinvol is om gebruik te maken van bestaande checklijsten zoals die 
gehanteerd worden bij andere gemeenten. 

F) Het college stelt als onderdeel van het voorstel aan de raad een afwegingskader op om aan 
de voorkant scherper te hebben waarom oprichten of toetreden tot een verbonden partij c.q. 
samenwerkingsrelatie nuttig is. 

G) Het college legt in voorbereiding op volgende overleggen alle verbonden partijen 
(bestaande, gewijzigde, eventueel te beëindigen en eventueel nieuwe) in een kort memo van 
ongeveer twee A4 langs de meetlat van het afwegingskader, de going concern
werkzaamheden en zal eventuele bijzonderheden benoemen. 

2. Het college actualiseert het matrixoverzicht met kerngegevens van verbonden partijen van 
29 oktober 2008, vult daarbij de kolom met sturingsmomenten van de raad en neemt deze matrix 
jaarlijks op in de paragraaf Verbonden Partijen in de programmabegroting en in de jaarrekening 
c.q. het jaarverslag. 
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3. Het college zorgt dat de verantwoordelijkheid om het gesprek over verbonden partijen gaande te 
houden expliciet wordt belegd bij een functionaris binnen de reguliere ambtelijke organisatie. 
Zodoende is te voorkomen dat het onderwerp wegzakt in de praktijk van alledag. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

De voorzitter 

drs. J.B. Waaijer orp 


