
 
   

 
Amendement Sturing op Verbonden Partijen 

 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij Raadsvoorstel Sturing op 
Verbonden Partijen (17R.00991) 
 
De raad besluit: 
In het gevraagde besluit de volgende punten te schrappen: 

2 Raadsinformateurs in te stellen. 
4. Twee collegeleden verantwoordelijk te laten zijn voor een verbonden partij (als 

eigenaar en als opdrachtgever). 
5.  Kennis te nemen van de maatregelen die het college heeft genomen om de sturing te 

verbeteren 
 
Zodat het als volgt komt te luiden: 

1. Te stoppen met het overlegmoment met de raad 
2. Jaarlijks een risico-inventarisatie op te stellen per verbonden partij in de 

programmabegroting. 
3. Bovenstaande besluitpunten te verwerken in de nota verbonden partijen. 

 
Toelichting 
Raadsinformateurs in te stellen 
Praktisch is het onuitvoerbaar dat raadsleden informateur worden voor alle verbonden 
partijen (verbonden partij is een organisatie waar werkzaamheden voor meerdere 
gemeenten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld Ferm Werk, Veiligheidsregio Utrecht en de 
GGD) van gemeente Woerden. Om deze taak goed uit te kunnen voeren wordt een forse 
tijdsbesteding gevraagd. Ook als maar voor een klein deel van de verbonden partijen deze 
constructie wordt toegepast is het praktisch niet uitvoerbaar. Tevens past het niet in de 
kader stellende en controlerende taak van een raadslid. In de voorgestelde constructie 
wordt een uitvoerende taak toegevoegd. Dit is een taak welke bij het college van 
wethouders en burgemeester belegd is. 
 
Twee collegeleden verantwoordelijk te laten zijn voor een verbonden partij 
Voorop gesteld is het college van wethouders en burgemeester een collegiaal bestuur. In 
een collegiaal bestuur zijn alle leden van het bestuurscollege gezamenlijk en elk afzonderlijk 
verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Hoe de taakverdeling binnen het college is, 
maakt voor de verantwoordelijkheid niet uit. Wat de gemeenteraad ervan vindt of over zou 
willen besluiten maakt ook niet uit. Het is vrij aan het college om binnen hun bestuur de 
zaken te regelen zoals zij willen. Alle leden zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk 
verantwoordelijk. 
 
Kennis te nemen van de maatregelen die het college heeft genomen om de sturing te 
verbeteren 
De raad heeft hier kennis van genomen. Een besluit hierover nemen is niet nodig. 
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