
RAADSVOORSTEL 
14R.00457 
 
 
 
 

  

Indiener: college van burgemeester en wethouders 

Datum:  20 november 2014 

Portefeuillehouder(s): wethouder Duindam 

Portefeuille(s): Verbonden partijen 

Contactpersoon:  R. Snijder 

Tel.nr.: 8826 E-mailadres: snijder.r@woerden.nl 

 

Onderwerp: Nota verbonden partijen. 

 

De raad besluit: 
 
De  nota verbonden partijen vast te stellen met daarin als voornaamste kaders:   
 
Uitgangspunten en kaders voor Verbonden Partijen 
De in hoofdstuk 2 aangegeven kaders en aspecten worden voor elke nieuwe en bestaande 
Verbonden Partij expliciet benoemd teneinde sturing en besluitvorming meer transparant te kunnen 
uitoefenen. 
 
Sturing 
De jaarkalender, voor het regelen va de informatiestromen voor de budgetcyclus, vaststellen 
(toegelicht op bladzijde 14). 
De indeling en de weging met de vormen van het ambtelijk toezicht overnemen (bladzijde 15 van de 
nota). Invoeren van de nieuwe matrix om de informatie aan de raad te stroomlijnen (onderdeel 3.9 van 
de nota). 
 
Matrix 
Invoeren van de nieuwe matrix. De matrix staat centraal in de budgetcyclus (bijlage 2). 
 
Risico’s (hoofdstuk 4) 
Een uitgebreide risicoanalyse per nieuwe verbonden partij. 
Om de risico’s van de huidige verbonden partijen te analyseren. We doen dit voor het 
overlegmoment 2015. De risico analyse wordt elke jaar voor het overlegmoment geactualiseerd. 
Om aanvullend de bestuurlijke risico’s in beeld te brengen bij nieuwe grote verbonden partijen. 
 
Toekomstige vorm 
Het perspectief van het Drechtstedenmodel als een van de mogelijkheden meenemen in de beslissing 
over de invulling van de verbonden partijen in de toekomst (bladzijde 18 en 19 van de nota). 
 
Met dit voorstel vervalt paragraaf 6 uit de nota. 
 

Inleiding:  

Begin dit jaar is de nota verbonden partijen met een raadsinformatiebrief (14R.00034)  aangeboden 
aan de raad. In verband met de verkiezingen is toen besloten dat de discussie in de commissie 
“oude samenstelling” verkennend en oriënterend zou zijn. Na de verkiezingen zou de nieuwe de 
raad in overleg met het nieuwe college een definitieve lijn trekken als het gaat om de Verbonden 
Partijen.  
Hieronder zijn de verschillende reacties op de nota opgenomen en is aangegeven wat er met de 
reacties is gedaan.  



  

Bevoegdheid: 

De raad is bevoegd een kaderstellende nota vast te stellen. 

Beoogd effect: 

Een Verbonden Partij is een organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang 
heeft. De gemeente Woerden participeert in 11 Verbonden Partijen. Het gaat het om belangrijke 
taken en een deel van de gemeentelijke begroting. In de komende jaren willen we de grip en de 
sturing op Verbonden Partijen systematisch aanscherpen. Dit is nodig omdat de omvang en het 
belang van de Verbonden Partijen door de decentralisaties gaan toenemen. Aan de hand van deze 
nota gaan we de sturing verbeteren. 

Argumenten: 

In de commissie Middelen van 12 februari 2014 zijn de volgende opmerkingen en kanttekeningen 
geplaatst (alleen de kanttekeningen die moeten leiden tot een aanpassing van de nota en de 
reacties op het Drechtsteden concept zijn kort samengevat meegenomen).  

 
Progressief Woerden 
Geeft aan dat een combinatie van een privaatrechtelijke en een publiekrechtelijke rechtspersoon niet 
wenselijk is bij verbonden partijen.  
 
Reactie 
Combinatie is inderdaad niet wenselijk.  
 
Vraagt zich af of het wenselijk is dat gemeenteraadsleden in het bestuur zitten van een verbonden 
partij. Als dat wel gebeurt de rollen duidelijk invullen. 
 
Reactie  
We zien mogelijkheden voor raadsleden om een controlerende functie uit te oefenen. 
 
VVD 
Geeft aan dat we terughoudend moeten zijn met een rol van de raadsleden. 
 
Reactie 
Zie de reactie hier boven. 
 
Is positief over een ontwikkeling als bij de Drechtsteden. 
 
CU - SGP 
Reactie 
Merkt op dat we terughoudend moeten zijn met een rol van de raadsleden. 
 
Staat positief tegenover de Drechtsteden als visie voor de toekomst.  
 
D66 
Vaste momenten voor de raad koppelen aan de de PDCA cyclus 
 
Reactie 
Zie de algemene reactie hieronder (laatste alinea in dit deel). 
 
Wat is de rol van de rekenkamercommissie? 
 
Reactie 
Uitgangspunt is dat onze eigen rekenkamercommissie onafhankelijk onderzoek gaat doen naar 
onderwerpen die zijn ondergebracht bij een verbonden partij. Zo zou de commissie bijvoorbeeld 
onderzoek kunnen doen naar het verlenen van milieuvergunningen binnen de ODRU. We hebben  
dit verwerkt in de nota (bladzijde 8).  
 



D66 staat positief tegenover de Drechtsteden als model voor de toekomst. 
 
STERK Woerden 
In de notitie wordt aangegeven dat er verschillende (hoofd)vormen van Verbonden Partijen zijn met 
de daaraan een type rechtsvorm. SW pleit er voor om in de tabel op pagina 14 een kolom op te 
nemen die aangeeft welke vorm deze Verbonden Partij heeft. Aansluitend daarop zou SW 
aangegeven willen zien hoe de gemeente (bestuurlijk) vertegenwoordigd is in die Partijen.  
Op ambtelijk niveau is het wenselijk dat er een actuele overzichtslijst van VP wordt bijgehouden, 
waardoor een integrale sturing eenvoudiger wordt. SW zou graag een lijst als bijlage willen zien. 
 
Reactie 
Dat nemen we op in de matrix (opzet in de 2

e
 bijlage van de nota). De matrix is het centrale overzicht 

van de VP en is opgenomen in de programmabegroting en jaarrekening. Momenteel hanteren we 
twee overzichten: een overzicht in de paragraaf verbonden partijen en een aparte matrix. Er is veel 
overlap en we stellen voor om beide te integreren in een overzicht. 

 
Is er op dit moment bij de huidige VP-en een strikte rollenscheiding tussen de functies van eigenaar 
en opdrachtgever? Kan de wethouder hier nader toelichten? 
 
Reactie 
Deze scheiding is er nu formeel niet en wordt nu aan de hand van de nota ingevoerd. 
 
Door de verschillende (hoofd) vormen van de VP heeft zowel de raad als college verschillende  
sturingsmogelijkheden. Bij gemeenschappelijke regelingen moet de raad een beleid vaststellen hoe 
om te gaan met deze instrumenten. Kan dit expliciet verwoord worden in de notitie? 
 
Reactie 
Dit onderwerp is al zijdelings aangestipt op pagina 5 van de nota. We gaan dit verder uitwerken. 
Wordt meegenomen in het vervolg met de raad, zie hieronder ook een reactie over de aansturing. 
 
Bij het aangaan van VP worden vaak pragmatische overwegingen gehanteerd, zonder specifieke 
doelstellingen op te stellen. Hierdoor loopt men de kans dat er geen indicatoren zijn waarop de raad 
of college kan sturen. Dit dient vooraf te gebeuren. Wordt hier in de voorliggende notitie rekening 
mee gehouden? 
 
Reactie 
Dit wordt in het beoordelingskader in de nota meegenomen onder punt 2.2.3. Bij een nieuwe VP 
wordt hierover geadviseerd door het college. Hieronder een reactie over de aansturing. 

 
Het is tevens wenselijk om afspraken te maken over het laten plaatsvinden van evaluaties van 
(verschillende aspecten van) de verhouding met de verbonden partijen, dan wel evaluaties door de 
VP zelf; je kunt dan denken aan “strookt het doel van de oprichting nog wel met ons actuele politieke 
doel? Of “beschikt de VP nog over hetzelfde takenpakket of is dat gaandeweg uitgebreid zonder 
daarbij over de vorm en controle na te denken?”  Voorziet de matrix hierin? 
 
Reactie 
Het evaluatiemoment is het jaarlijks overleg (in de nota toegelicht op pagina 12 onderaan).  

 
Toetreding en uittreding 
Bij nieuwe partijen worden afspraken gemaakt over uittreding. We maken een overzicht van de 
bestaande afspraken over uittreding. 
 
Aansturing van de Verbonden partijen  
Duidelijkheid over de aansturing is een terugkomend thema. Ook in de bespreking met de 
commissie. Gemeentelijk inhoudelijk beleid moet worden uitgevoerd door de verbonden partij. Het 
proces om dit gemeentelijk beleid vorm te geven staat nu in de nota onder meer beschreven in de 
kalender (bladzijde 14 van de nota). De kalender heeft ook als doel om de aansluiting met de 
gemeentelijke cyclus te stroomlijnen. Op dit punt hebben we de nota aangescherpt en moet de 
cyclus heel duidelijk zijn. Voor het begrotingsjaar worden er duidelijke doelstellingen (effecten) 
geformuleerd met helder omschreven acties. Die worden zo nodig meegenomen in de 
programmabegroting. In het uitvoeringsjaar wordt er gerapporteerd over de afwijkingen en wordt er  
 



een stand van zaken gegeven in de bestuursrapportage. Voor het jaarverslag volgt er een 
eindverslag. 
 

Kanttekeningen: 

nvt 

Financiën: 

nvt 

Uitvoering: 

nvt 

Communicatie: 

nvt 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

De nota is in februari aangeboden en besproken in de commissie middelen. 
 

Bijlagen: 

Nota verbonden partijen (aangepaste versie van 28 oktober 2014, corsanummer 14i.04463).  
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