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1 Inleiding 

1.1  Aanleiding actualisatie nota 

De huidige nota Verbonden Partijen dateert uit 2017. In deze nota is voor het eerst de visie en het 

beleid op onze verbonden partijen uitgewerkt. De raad heeft deze nota vastgesteld in haar 

vergadering van 22 februari 2017. Inmiddels zijn er diverse ontwikkelingen te noemen die reden 

geven om deze nota te actualiseren. Zo is de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 juli 

2022 aangepast met meer sturingsmogelijkheden voor gemeenteraden, is er een onderzoek geweest 

met zeven Midden-Limburgse gemeenten naar meer grip op regionale samenwerking en is in Weert 

de methodiek van Sturen op Effecten door bestuur en ambtelijke organisatie omarmd.   

De nota heeft een ander karakter dan de paragraaf Verbonden Partijen die jaarlijks wordt 

opgenomen in de begroting en jaarrekening. Deze paragraaf wordt verplicht gesteld vanuit de 

bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV). De 

nota Verbonden Partijen is niet verplicht gesteld. De nota wordt door de raad vastgesteld en geeft 

kaders en beleidsuitgangspunten mee bij keuzeprocessen over samenwerking. Dit doet recht aan de 

kaderstellende rol van de raad. Naast kaderstelling heeft de raad ook een controlerende rol. Grip op 

verbonden partijen (samenwerkingsverbanden) is een lastig onderwerp waar deze nota meer handen 

en voeten aan geeft. De methodiek en het gedachtegoed van Sturen op Effecten en het werken met 

doelenbomen helpt bij het verduidelijken van de controlerende rol van de raad. Om deze reden is 

dit ook in de nota geïntroduceerd. 

1.2 Afbakening 

Van een verbonden partij is volgens het BBV sprake op het moment dat de gemeente een bestuurlijk 

én een financieel belang heeft in de samenwerking. Als gemeente zijn wij mede-eigenaar van deze 

verbonden partijen. Het zijn 'onze (uitvoerings-)organisaties'. Zij dragen bij aan onze gestelde 

doelen en te behalen resultaten. En daarmee aan onze te bereiken (maatschappelijke) effecten. We 

werken dus samen, vrijwillig maar soms ook verplicht, denk aan de wettelijk verplichte 

Veiligheidsregio. Deze nota is gericht op alle verbonden partijen, echter de uitwerking in 

doelenbomen focust op de verbonden partijen die in een gemeenschappelijke regeling (GR) zijn 

ingebed. Er is een wettelijke voorkeur voor publiekrechtelijke samenwerking die vaak in een GR 

wordt geregeld. Om deze reden wordt de GR als samenwerkingsvorm vaak aangehaald in deze nota.  

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk twee geeft de kaders en definities aan. Naast wettelijke kaders, definities en 

sturingsinstrumenten behandelt dit hoofdstuk ook de relatie met de strategische visie en het 

coalitieprogramma. Het “waarom” van verbonden partijen wordt in een kaderstellende doelenboom 

weergegeven. De doelenbomen voor de verbonden partijen in een GR zijn opgenomen in bijlage 4. 

Tot slot worden de rollen, taken en verantwoordelijkheden aangegeven van de diverse 

“stakeholders” betrokken bij een verbonden partij.  

Hoofdstuk drie werkt de inhoudelijke kaders uit met betrekking tot het aangaan van en sturen op 

verbonden partijen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in oprichting, uitvoering (o.a. met aandacht 

voor de P&C cyclus, risico’s en informatie), evaluatie en uittreding.  

Hoofdstuk vier behandelt de samenwerking in de regio vanuit bestuurlijk perspectief.  

Tot slot zijn diverse bijlagen met nadere uitwerking en toelichting toegevoegd. 
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1.4      Samenvatting 

Een verbonden partij, is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 

een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Met deze definitie wordt de reikwijdte van de nota 

aangegeven. Het is de opvolger van de nota uit 2017 waarin de visie aangepast is en het ingezette 

beleid deels terugkomt en verder wordt ontwikkeld.  

Het sleutelbegrip is “sturing”. Sturing, grip krijgen op partijen waar beide belangen spelen. De 

wetgeving hierover (Wet gemeenschappelijke regelingen, hierna: Wgr) is mede om deze reden ook 

gewijzigd: het faciliteren van meer politieke controle. Kaders worden meegegeven vanuit wetgeving 

(Gemeentewet, Wgr en BBV) , maar ook vanuit de strategische visie. Sturingsinstrumenten worden 

deels herhaald zoals het werken volgens het PDCA principe en geïntroduceerd wordt het 

gedachtegoed van Sturen of effecten en het werken met doelenbomen. De visie wordt weergegeven 

in een algemene doelenboom evenals de gemeenschappelijke doelen.  

Bij het “in verbinding gaan” zijn altijd een aantal fasen te onderscheiden zoals de oprichtingsfase, 

de uitvoeringsfase, de evaluatie en heroverwegingsfase en mogelijk ook een uittredingsfase. De nota 

werkt voor elke fase elementen uit die daarbij van belang zijn. Zonder afbreuk te doen aan de fasen 

van oprichting, evaluatie en heroverweging en mogelijk uittreding, komt het sleutelbegrip “sturing” 

sterk terug in de uitvoeringsfase. Hier wordt aandacht besteed aan het sturen met zienswijzen, het 

sturen op effecten, op risico’s en het sturen met informatie. Zo faciliteert de gewijzigde Wgr meer 

ruimte voor het opstellen van zienswijzen, zowel in tijd als op inhoud. Weert werkt op dit moment 

samen in zeven GR-en. Voor deze zeven GR-en zijn de doelenbomen specifieker uitgewerkt (in 

bijlage 4). Daarmee wordt zichtbaar aan welke specifieke doelen de GR-en bijdragen en welke 

indicatoren daarvoor gelden. De zeven GR-en leveren met hun resultaten belangrijke bijdragen aan 

het mede behalen van de doelen en effecten van onze gemeente. Dat brengt ook risico’s met zich 

mee. Hoe staat Weert bijvoorbeeld ten aanzien van het opbouwen van eigen vermogen door een 

GR? De nota formuleert daarvoor een uitgangspunt. Gelet op de risico’s introduceert de nota ook 

een nieuw instrument en dat is het werken met risicoprofielen per GR. Een nadere uitwerking volgt 

nog, maar een voorbeeld van hoe dat kan werken, is in bijlage 5 opgenomen. Tot slot wordt 

aangegeven hoe de actieve informatieplicht van een GR naar de raad steviger is aangezet in de 

wetgeving. De uitwerking hiervan kan plaatsvinden in de nieuwe GR-regelingen vóór 1 juli 2024.  

De nota sluit af met een terugblik en een vooruitblik naar onderzoeken die bestuurlijk zijn opgepakt 

ten aanzien van GR-en.  
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2 Kaders en definities 

2.1 Wettelijke kaders 

Ten aanzien van de verbonden partijen die in een gemeenschappelijke regeling samenwerken, 

gelden een aantal kaders vanuit wetgeving. Deze worden hieronder kort weergegeven. Het Burgerlijk 

Wetboek (BW) is hierbij niet opgenomen. Dit wordt relevant zodra de gemeente kiest voor 

samenwerking in een privaatrechtelijke vorm, zoals in een stichting, BV of NV.  

2.1.1 Gemeentewet (GW) 

Vanuit de GW geldt de grondregel dat de gemeente de publieke taken zelf uitvoert. Op grond van 

de GW (art. 160 lid 2, bijlage 1) en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is deelname aan 

een verbonden partij mogelijk ter behartiging van een daarmee te dienen openbaar belang. In de 

GW zijn bepalingen over gemeenschappelijke regelingen opgenomen. Als gevolg van de wijzigingen 

in de Wgr per 1 juli 2022 zijn ook enkele artikelen in de GW gewijzigd. Wijzigingen die de politieke 

controle op samenwerking kunnen verbeteren.  

De betreffende artikelen zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

2.1.2 Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 

De Wgr geeft de mogelijkheid om gemeenschappelijke regelingen te treffen tussen decentrale 

overheden (gemeenten, provincies en waterschappen). Deze wet vormt de belangrijkste grondslag 

voor samenwerking tussen deze overheden. 

In de Wgr zijn de bevoegdheden tot het treffen van een regeling vastgelegd inclusief het wijzigen 

van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling. Bepaald is verder dat in de regeling ook het 

belang (het doel van de samenwerking) wordt opgenomen. 

Intergemeentelijke samenwerking op basis van de Wgr is een vorm van verlengd lokaal bestuur, 

waarbij de vrijwilligheid van de samenwerking voorop staat. 

De afgelopen jaren is uit verschillende onderzoeken gebleken dat gemeenteraden een te grote 

afstand ervaren tot gemeenschappelijke regelingen (GR-en). Daardoor komt de democratische 

legitimatie van gemeenschappelijke regelingen onder druk te staan. Met de wijziging van de Wgr 

per 1 juli 2022 wordt de betrokkenheid van de gemeenteraden bij het bestuur van een 

samenwerkingsverband verbeterd.  

 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

• Het recht voor gemeenteraden om een zienswijze in te dienen bij onder meer het treffen 

van een regeling en bij besluiten; 

• Het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie voor raadsleden en 

afspraken hoe om te gaan met burgerparticipatie; 

• Verplichte afspraken over evaluatie van de regeling en de verplichting om afspraken te 

maken over (financiële) gevolgen van uittreding voor de uittredende deelnemers; 

• Verruiming van enkele termijnen in de begrotingscyclus. Zo mag voortaan de zienswijze 

ook ná het zomerreces worden ontvangen; 

• Actieve informatieplicht. Het bestuur van de GR is verplicht actief te informeren. In de 

GR moeten afspraken worden vastgelegd over de wijze waarop informatie wordt 

aangeleverd; 

• Aanvullende controle-instrumenten (recht van onderzoek, onderzoeksmogelijkheden 

lokale rekenkamers). 

 

De betreffende artikelen zijn opgenomen in bijlage 1. 
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2.1.3 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

De definitie van een verbonden partij volgens het BBV is:  

“Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 

een bestuurlijk en een financieel belang heeft.”  

In het BBV is verder geregeld wat de verplichtingen zijn ten aanzien van verbonden partijen. Zo 

regelt het BBV dat verbonden partijen verplicht moeten worden opgenomen in een aparte paragraaf 

Verbonden Partijen bij de begroting en het jaarverslag. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om 

een nota Verbonden Partijen op te stellen. Indien gekozen wordt voor een nota, dan kan de paragraaf 

Verbonden Partijen worden vereenvoudigd. Items die in de nota Verbonden partijen worden 

opgenomen, zoals de visie op en het beleidskader ten aanzien van verbonden partijen, hoeven dan 

niet meer in de paragraaf Verbonden Partijen te worden opgenomen. In de paragraaf wordt dan 

enkel, naast de verplichte financiële onderdelen, de actualiteit weergegeven. Dit wordt ook de 

situatie bij de gemeente Weert.   

In het programmaplan van de begroting wordt, indien van toepassing, per programma de 

betrokkenheid van verbonden partijen vermeld in de wijze waarop zij meewerken aan het behalen 

van de geformuleerde doelstellingen en het bereiken van de beoogde maatschappelijke effecten van 

het betreffende programma.  

De lijst van alle verbonden partijen (inclusief GR-en) waarover in de paragraaf verbonden partijen 

wordt gerapporteerd, is opgenomen in bijlage 2. Hierbij is de lijst opgeschoond op basis van de 

definitie.  

2.2 Strategische visie en coalitieprogramma 

De strategische visie 2030 vormt een belangrijk strategisch kader voor deze nota. Deze is verder 

uitgewerkt in het coalitieprogramma 2022-2026.  

“Werken aan Weert 2030” beschrijft een streefbeeld voor Weert in 2030 aan de hand van vijf 

waarden: 

1. Goed wonen voor elke doelgroep; 

2. Iedereen doet mee; 

3. Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit; 

4. Duurzaam en innovatief ondernemen en leven; 

5. Goed ontsloten en verweven met de regio. 

Deze waarden vormen de basis voor de te bereiken maatschappelijke effecten. Dit zijn blijvende 

veranderingen in de samenleving die bijdragen aan ons toekomstbeeld. Deze blijvende 

veranderingen vormen op hun beurt de basis voor het beleid dat we binnen onze gemeente maken 

en uitvoeren. 
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De visie is onder andere in 2022 vertaald in een coalitieprogramma. In feite raken alle kernwaarden 

wel de samenwerking met externe partijen. Deelname aan een verbonden partij gaat altijd over 

samenwerking in of met de regio. De kernwaarde uit de strategische visie die samenwerking dan 

voornamelijk raakt, is die van het goed ontsloten en verweven met de regio zijn. In afbeelding 1 is 

een en ander schematisch weergegeven.  

2.3 Sturingsinstrumenten 

De strategische visie en het coalitieprogramma kunnen verder worden uitgewerkt aan de hand van 

sturingsinstrumenten. In Weert hanteren we daarvoor de PDCA-cyclus en het werken met 

doelenbomen. Deze laatste is een methodiek binnen het gedachtegoed van Sturen op Effecten.  

2.3.1 Plan-do-check-act (PDCA) 

De gemeente Weert maakt bij haar sturing gebruik van het sturingsmodel Plan-Do-Check-Act 

(PDCA), zie afbeelding 2. Dit model start met vooraf duidelijke afspraken maken over wat we willen 

bereiken, over wie wat daarvoor moet doen en welke afhankelijkheden daarbij gelden. Om 

vervolgens ook vast te stellen dat dat doel wel, niet of gedeeltelijk is bereikt, maar ook welke 

bijstellingen op zijn plaats zijn.  

Ook voor de samenwerking met verbonden partijen doorlopen we deze cyclus.  

 

 

Afbeelding 1  

Termijn 
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2.3.2 Sturen op effecten  

Voor de vertaling van de maatschappelijke effecten (uit de strategische visie) naar werkbare 

resultaten en acties maakt de gemeente Weert gebruik van de techniek van Sturen op effecten en 

het werken met doelenbomen daarbij.  

De methodiek van Sturen op Effecten is toegepast op de verbonden partijen, specifiek de GR-en. Dit 

heeft geresulteerd in een algemene doelenboom (die op alle GR-en past). Bij het opstellen van de 

doelenbomen van de GR-en is gebleken dat alle GR-en in feite zijn aangegaan vanwege dezelfde 

gemeentelijke doelen en maatschappelijke effecten.  

Het betreft de volgende aspecten:  

1. Kwetsbaarheid: (personele) kwetsbaarheid van de individuele gemeente kan opgeheven 

worden en samenwerking versterkt de bestuurskracht;  

2. Kennis: nieuwe wetgeving met bijbehorende nieuwe taken en verdergaande digitalisering 

vragen specialistische kennis die de eigen organisatie niet (meer) kan bieden;  

3. Kosten en kwaliteit: het beleggen van taken bij een samenwerkingsverband kan 

efficiënter/goedkoper zijn dan de taken in de eigen organisatie te beleggen. Hierdoor kan 

voor minder geld minstens dezelfde (maar vaak een hogere) kwaliteit worden geleverd;  

4. Klantgerichtheid: de dienstverlening naar de klant, zowel extern als intern, wordt 

gewaarborgd en geoptimaliseerd. Daarnaast wordt uniformiteit bewerkstelligd op meerdere 

aspecten. Ook kan worden samengewerkt aan beleidsuitdagingen of -doelen die gemeente-

grensoverschrijdend zijn of die voor meerdere gemeenten van groot belang zijn. 

Kijkend naar deze aspecten komen we tot de volgende algemene doelenboom.  

 

Afbeelding 2  
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Gelet op het kaderstellende karakter van deze nota en de rol van de raad hierin, stopt de algemene 

doelenboom bij de gemeenschappelijke doelen van samenwerking met een verbonden partij. Op dit 

moment participeert de gemeente in zeven GR-en.  

Vervolgens zijn de doelen verder uitgewerkt per GR. Deze doelen zijn voor de zeven GR-en 

opgenomen in bijlage 4. Naast de beschreven doelen zijn waar mogelijk ook indicatoren voor de 

verschillende doelen opgenomen.  

Afbeelding 3 
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2.4 Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

De raad is het orgaan dat de kaders stelt en daarmee bepaalt wat de gemeente wil bereiken. Het 

college is het orgaan dat bepaalt hoe dit gebeurt. Voor een efficiënte en effectieve uitvoering maakt 

het college waar dat mogelijk, wenselijk en zinvol is gebruik van een verbonden partij. Omdat het 

bij verbonden partijen vaak alleen gaat om de uitvoering van beleid, waarmee 

bestuursbevoegdheden van het college zijn gemoeid, is het college het bestuursorgaan binnen de 

gemeente dat verantwoordelijk is voor een goed functioneren van de verbonden partijen. Over de 

uitvoering legt het college verantwoording af aan de raad. 

 

2.4.1 De raad 

De raad bepaalt wat bij de publieke taak hoort en de raad stelt de kaders vast. Daarom wordt de 

raad bij ieder voornemen tot deelname gevraagd een oordeel te vormen over de vraag of de 

activiteiten, die de verbonden partij voor de gemeente gaat uitvoeren, wel bij het publieke belang 

horen. Het college vraagt de raad bij het voornemen tot het aangaan van een GR om wensen en 

bedenkingen kenbaar te maken en kaders ten aanzien van de deelname te stellen. Om de GR aan 

te kunnen gaan, heeft het college toestemming van de raad nodig. In deze fase kan de raad aandacht 

besteden aan algemene uitgangspunten en aan de manier waarop de raad betrokken en 

geïnformeerd wil worden.  

 

2.4.2 Het College 

Zoals in 2.4.1 beschreven neemt het college het initiatief voor deelname aan een verbonden partij 

en legt een voorstel ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De raad besluit of de gemeente 

wel of niet deel gaat nemen in een verbonden partij en stelt de kaders vast. Vervolgens voert het 

college het besluit uit, zodat de gemeente deelneemt aan de verbonden partij. Voor 

privaatrechtelijke samenwerkingen zijn de uitgangspunten geregeld in artikel 160 lid 2 van de 

Gemeentewet en voor publiekrechtelijke samenwerkingen is dat beschreven in de Wgr. Het college 

is verantwoordelijk voor uitvoering van gemeentelijk beleid binnen gestelde kaders. Indien is 

besloten deze uitvoering in samenwerking met een verbonden partij te realiseren, moet het college 

als opdrachtgever zicht houden op de uitvoering en prestaties van de GR. Daarnaast of uitvoering 

en prestaties bijdragen aan het gewenste effect.  

Afbeelding 4 
 



 

 
Nota Verbonden Partijen – gemeente Weert   

11 
 

Aandachtspunt hierbij is, dat het college meer op afstand staat van de uitvoering en niet de enige 

deelnemer is in de verbonden partij. Het college heeft ten aanzien van een verbonden partij twee 

rollen: een opdrachtgevende en een vertegenwoordigende rol in het bestuur van de verbonden 

partij. Ten aanzien van de vertegenwoordigende rol kiest het college uit zijn midden een 

vertegenwoordiger om zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur (DB) of het Algemeen Bestuur (AB) 

van de verbonden partij. In het bestuur vertegenwoordigt de individuele bestuurder ook de regionale 

belangen van de verbonden partij. 

Het college informeert en betrekt de gemeenteraad vroegtijdig bij belangrijke besluiten of 

ontwikkelingen. Er is voor de informatieplicht van het college richting de gemeenteraad geen 

wezenlijk verschil tussen taken die zijn belegd binnen de eigen organisatie of op afstand bij een 

verbonden partij. De informatieplicht binnen de Wgr is wel in die zin verder uitgewerkt dat voor een 

aantal zaken termijnen zijn gesteld waarbinnen een raad moet besluiten (bijvoorbeeld bij het 

opstellen van zienswijzen bij begroting en begrotingswijzigingen).   

De ambtelijke organisatie stelt het college in staat optimaal op de verbonden partijen te sturen.  

 

3 In verbinding 

Op het moment dat we als gemeente kiezen om met een externe partij bepaalde doelstellingen te 

realiseren en daartoe een samenwerkingsovereenkomst sluiten, komen drie fasen in beeld: 

1. oprichtingsfase; 

2. uitvoeringsfase; 

3. evaluatie en heroverwegingsfase. 

Een mogelijke vierde fase kan die van uittreding zijn.  

3.1 Oprichtingsfase 

Deelname aan een verbonden partij is een manier om een gemeentelijk doel te bereiken. De redenen 

hiervoor zijn benoemd in paragraaf 2.3.2. Daarnaast is al eerder aangegeven dat er verbonden 

partijen zijn die wettelijk verplicht zijn. Een keuze voor deelname is er in die gevallen niet. 

In de oprichtingsfase is het uitgangspunt dat er bewust en gemotiveerd is gekozen voor de 

samenwerking (tenzij deze verplicht is). Hieraan gaat een afwegingsproces vooraf. Onderstaand is 

een afwegingskader weergegeven ten aanzien van het aangaan van nieuwe samenwerkingen met 

externe partijen. Dit afwegingskader, dat breder toegepast kan worden, kan gebruikt worden om te 

beoordelen of een GR de meest geëigende vorm is voor samenwerking.  

  

Afwegingskader 

In het afwegingskader zijn zes stappen te onderscheiden. Deze worden in afbeelding 5 grafisch in 

beeld gebracht en kort toegelicht.  
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Stap 1 Beschrijving doel   

Voor het maken van de keuze of een samenwerking wordt aangegaan, is het van belang de 

aanleiding en het doel vast te stellen. Voor welk probleem dient een oplossing te worden gezocht? 

Doelen gesteld voor de samenwerking zijn verwerkt in de algemene doelenboom.  

Stap 2 Publiek belang  

De samenwerking kan alleen worden aangegaan als sprake is van een publiek belang. Het college 

dient te motiveren welk publiek belang wordt gediend. 

Stap 3 Is volledige betrokkenheid noodzakelijk en efficiënt?  

Volledige gemeentelijke betrokkenheid kan voortkomen uit een wettelijke verplichting om een taak 

binnen de gemeente uit te voeren. In sommige gevallen kan het zijn dat het strategisch gezien niet 

handig is de werkzaamheden extern uit te voeren. Daarnaast kan het zijn dat uitbesteden van een 

taak te hoge kosten met zich meebrengt. Dit vergt per situatie een goede afweging. 

Stap 4 Kan de gemeente het publieke belang als opdracht- of regelgever voldoende 

behartigen?  

In de huidige tijd komen steeds meer initiatieven vanuit inwoners en of maatschappelijke 

organisaties. De gemeente kan hierin een faciliterende rol kunnen hebben. Verder blijft de 

maatschappij continu in beweging en ontwikkeling. Het publieke belang kan dan worden gediend 

met een gemeente als opdrachtgever. Ook kan een samenwerkingsverband het meest geëigende 

middel zijn om de maatschappelijke effecten en beleidsdoelen van de gemeente te realiseren. 

 

 

Afbeelding 5 
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Stap 5 Is een publiekrechtelijke rechtsvorm op basis van de Wet gemeenschappelijke 

regeling mogelijk? 

Een publiekrechtelijke samenwerking heeft de voorkeur boven een privaatrechtelijke samenwerking. 

Deze voorkeur volgt uit de Gemeentewet op basis van artikel 160 lid 2. Publiekrechtelijke 

samenwerking kan ook nadelen met zich meebrengen. Ten opzichte van privaatrechtelijke 

samenwerking kan sprake zijn van langere besluitvormingstrajecten. De keuze voor een 

privaatrechtelijke samenwerking dient een bewuste keuze te zijn. Op basis van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen dient te worden beoordeeld of een publiekrechtelijke samenwerking 

mogelijk is. 

Stap 6 PPS constructie of privaatrechtelijke deelname  

Als een samenwerking op grond van de gemeenschappelijke regeling niet mogelijk is, wordt gekeken 

of samenwerken in een publiek-private samenwerking (PPS) constructie of een privaatrechtelijke 

deelneming mogelijk is. Het afwegingskader is een beslisboom die wordt gevolgd om te komen tot 

een bewuste keuze voor het aangaan van een samenwerking. Mocht in de praktijk blijken dat een 

privaatrechtelijke deelneming de voorkeur heeft boven een mogelijke publiekrechtelijke 

samenwerking, dan moet het college dit motiveren in de documenten die worden voorgelegd aan de 

gemeenteraad.  

Als de keuze is gemaakt voor deelname aan een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke 

deelneming, dient nog de vraag beantwoord te worden of er voldoende voordelen zijn voor het 

aangaan van de samenwerking zoals benoemd in paragraaf 2.3.2. Door bewust deze vraag te 

beantwoorden, wordt de keuze weloverwogen gemaakt én wordt de gemeenteraad van concrete 

eenduidige informatie voorzien. 

Als de keuze is gemaakt voor het aangaan van de samenwerking, wordt omschreven welke taken 

worden overgedragen.  

In bijlage 3 zijn controlelijsten (checklists) governance structuur opgenomen. Hierbij worden met 

hulpvragen de fasen van sturing, beheersing, verantwoording en toezicht doorlopen. In de 

oprichtingsfase kan deze behulpzaam zijn om uiteindelijk de samenwerkingsregeling nader vorm te 

geven.  

3.2 Uitvoeringsfase 

Als we ons verbinden met een externe partij, leidt dit tot verandering in taken en 

verantwoordelijkheden binnen de gemeente. De raad komt in de rol van controleur van het college 

meer op afstand te staan. En het college beschikt niet langer over de mogelijkheid om direct in te 

grijpen in de taakuitvoering. De rol van de ambtelijke organisatie verandert. De verbinding aangaan 

heeft tot gevolg dat de gemeente op een andere manier de sturing en controle op de taakuitvoering 

moet vormgeven. Het college blijft verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de realisatie van de 

doelstellingen en beoogde effecten.  

In deze fase is het belangrijk om vast te stellen op welke wijze samenwerking mogelijk is, wat beide 

partijen van elkaar mogen verwachten en hoe de sturing en verantwoording kan plaatsvinden. 

3.2.1 Sturen met zienswijzen 

Als de raad toestemming heeft gegeven om met een externe partij in een GR samen te werken, 

heeft hij op een aantal momenten een positie om te sturen. Belangrijke momenten daarbij zijn 

vervat in de P&C cyclus van de GR. Het betreft dan met name het moment dat een zienswijze kan 

worden uitgebracht. Juridisch kan de raad enkel bij de begroting inclusief begrotingswijzigingen 

formeel in positie komen.   

Begroting en begrotingswijzigingen moeten uiterlijk 12 weken voordat zij aan het AB worden 

aangeboden voor een zienswijze aan de gemeenteraden worden aangeboden. De begroting van de 

GR moet vóór 15 september naar GS worden gestuurd. 
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Nieuw in de Wgr is artikel 35 lid 4 waarin de GR verplicht is voorafgaand aan het vaststellen van 

de begroting de raad schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen van haar oordeel over de 

zienswijze en ook van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt. De raad ontvangt een 

terugkoppeling voordat de begroting wordt vastgesteld in het AB.  

Als mocht blijken dat met de zienswijze nagenoeg niets is gedaan, heeft de raad de mogelijkheid 

om zijn zienswijze ter kennis te brengen bij Gedeputeerde Staten (op basis van artikel 35 lid 5). Dit 

kan vanaf 15 september, de datum dat de GR de begroting bij GS heeft ingediend.   

Bovenstaande handelswijze geldt ook bij wijzigingen van de begroting. Het is niet mogelijk een 

zienswijze bij GS in te dienen na vaststelling van een begrotingswijziging. Dat kan enkel bij de 

begroting zelf.  

In afbeelding 6 is gevisualiseerd hoe de P&C producten van de GR (exclusief begrotingswijzigingen) 

over een jaar bezien kunnen worden ingediend en op welke momenten de raad de mogelijkheid 

heeft een zienswijze in te dienen.  

 

 

 

Ter toelichting hierbij: 

1. Jaarrekening GR:   

a. uiterlijk 30 april naar gemeenteraden sturen;  

b. uiterlijk 15 juli indienen bij GS. 

2. Kadernota GR: uiterlijk 30 april naar gemeenteraden sturen. 

3. Begroting GR: 

a. uiterlijk half juni aanbieden ontwerpbegroting voor een zienswijze aan de 

gemeenteraden; 

b. in augustus de gemeenteraden informeren over het oordeel over de ingediende 

zienswijzen, en ook kennisgeving van de eventuele conclusies die daaraan verbonden 

zijn; 

c. uiterlijk 15 september indienen bij GS. 

 

 

3.2.2 Sturen op effecten   

Afbeelding 6 
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Het doel van deze nota is onder andere de raad meer handvaten te bieden om zijn kaderstellende 

dan wel controlerende rol te vervullen. Daartoe zijn per GR doelenbomen opgezet die het doel van 

de betreffende GR aangeven met bijbehorende doelindicatoren (waar mogelijk). Ten aanzien van de 

doelindicatoren moet uitdrukkelijk aangegeven worden dat dit veelal indicatoren in ontwikkeling zijn. 

Bovendien neemt Weert niet alleen deel in de GR. Het geeft wel een duidelijk inzicht in de 

gezamenlijke opgave.  

In bijlage 4 zijn de diverse doelenbomen van de GR-en opgenomen.  

3.2.3 Sturen op risico’s  

Het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met een externe partij kan risico’s met zich 
meebrengen. Daarnaast zijn de invloed en controle op de uitvoering van activiteiten vaak minder 
direct. Bovendien worden die gedeeld met de andere partijen / deelnemers. Het sturen op risico’s is 
dan belangrijk. 
 

De GR is verantwoordelijk voor het inventariseren en kwantificeren van de risico’s die zij loopt. Zij 

wordt geacht zelf een adequate risicobeheersing vorm te geven. De bepalingen van de BBV zijn in 

dit kader onverkort van toepassing. Bij GR-en kunnen zich risico’s voordoen die direct impact hebben 

op de resultaten van haar deelnemers.  

Weerstandsvermogen 

Voor de risicobeheersing is het uitgangspunt dat een realistisch beeld is neergezet. In dat kader is 

het weerstandsvermogen van de verbonden partij relevant. Dit weerstandsvermogen (i.c. de 

beschikbare weerstandscapaciteit en de aanwezige risico’s) wordt vaak uitgedrukt in een 

weerstandsratio. De GR kan hiervoor zelf een norm stellen. Als uit deze norm blijkt dat niet alle 

risico’s voldoende zijn afgedekt binnen de GR zelf, is het raadzaam als deelnemer deze restrisico’s 

af te dekken in de eigen begroting.  

We hanteren het volgende uitgangspunt ten aanzien van het eigen vermogen bij een GR:  
 
Als gemeente blijven wij kritisch op het vormen van “eigen vermogen” door de GR en gaan daarbij 
niet direct op de rem staan bij het doorberekenen van hogere lasten dan wel het opbouwen of 
verhogen van het eigen vermogen. Dit moet dan wel goed onderbouwd en strikt noodzakelijk zijn. 
Ook moet een en ander niet zelf op te vangen zijn binnen de budgetten van de GR of het al bestaande 

eigen vermogen.  

 
We houden hierbij rekening met de eigenheid van de verbonden partij en eventueel bijzondere 
omstandigheden die zich kunnen voordoen. 
In onderstaand overzicht wordt een beeld geschetst van het “geparkeerde kapitaal” van Weert in 
zes van de momenteel zeven GR-en: 

 

Bron: (concept)begrotingen 2023 

In deze tabel ontbreekt de MGR die geen eigen vermogen heeft.  

 

  

Gemeenschappelijke regeling Eigen  vermogen (EV) aandeel Weert in EV

BSGW 1.203.000€                      42.269€                           

ICT Noord- en Midden Limburg 424.000€                         72.692€                           

Omnibuzz 900.000€                         22.867€                           

Risse 786.000€                         507.851€                         

RUD 144.000€                         12.740€                           

Veiligheidsregio (VRLN) 533.000€                         50.552€                           

Totalen 3.990.000€                     708.971€                        

2023
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Risicoprofielen 

Naast het sturen op risico’s die financieel kunnen worden vertaald in een weerstandsratio, kan het 
sturen op risico’s bij een verbonden partij ook op een andere manier worden vorm gegeven. De 
mate waarin sturing en controle op een verbonden partij gewenst is, kan verschillen per verbonden 
partij. Het opstellen van risicoprofielen per verbonden partij kan daarbij helpen. Om dit risicoprofiel 

te bepalen wordt een analyse van de financiële en bestuurlijke risico's van de verbonden partij 
uitgevoerd. Deze analyse vindt plaats door het beantwoorden van een aantal hulpvragen. De 
combinatie van het financiële en bestuurlijke risico bepaalt het profiel.  
Aan dit profiel kunnen bepaalde “maatregelen” worden gekoppeld die we willen hanteren, geclusterd 
in sturingsarrangementen. Een voorbeeld van het bovenstaande is opgenomen in bijlage 5.  
 
Met het vaststellen van deze nota, wordt het opzetten van risicoprofielen een extra 

sturingsinstrument van de gemeente. Op het bepaalde risicoprofiel, kan de sturing en beheersing 
worden afgestemd.  
  

3.2.4 Sturen met informatie  

Een wezenlijk onderdeel tijdens de uitvoering van taken is het informeren en communiceren 

hierover. 

In artikel 17 van de Wgr was tot 1 juli 2022 geregeld dat raden de informatie kregen waar ze om 

vroegen. Per 1 juli wordt de GR geacht die inlichtingen te verstrekken die de raad nodig heeft voor 

de uitoefening van zijn taken (artikel 17 lid 2): de kaderstellende, maar vooral ook de controlerende 

taak. Het betreft een actieve en een passieve informatie- en verantwoordingsplicht tegenover het 

college en de gemeenteraad. Zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur heeft die 

informatieplicht. Hierbij worden de verbonden partijen verzocht hun informatie gelijktijdig zowel aan 

het college als aan de gemeenteraad te verstrekken. 

Ook wordt in dat artikel geregeld op welke wijze dat gaat. Dit betekent een actievere informatierol 

vanuit de GR naar raad.  

Elke GR kan dat anders regelen. In de nieuw op te stellen GR-regelingen (vóór 1 juli 2024) wordt 

daar invulling aan gegeven. Er is daarvoor een nieuw project opgezet vanuit het initiatief van een 

aantal GR-en in Limburg om hier verder vorm aan te geven. De communicatie tussen GR en raad 

kan daar mogelijk verder uitgebouwd worden. Het gaat dan over de relatie die de raad met de GR 

heeft dan wel (verder) kan opbouwen. Naast het geven van informatie kunnen ook 

voorlichtingsbijeenkomsten en andere (fysieke) momenten plaatsvinden om de raad de benodigde 

informatie te geven. Maar het geeft ook een mogelijkheid om zaken uit te wisselen, bijvoorbeeld 

met bijeenkomsten rondom de planning en control documenten zoals de kadernota/voorjaarsnota, 

jaarrekening en de begroting. Dit kan per individuele gemeente, maar ook verspreid binnen de regio 

(afhankelijk van werkveld GR).   

Bij privaatrechtelijke samenwerking is de informatie- en verantwoordingsplicht afhankelijk van het 

soort samenwerkingsverband. Bij vennootschappen, stichtingen en verenigingen is het bestuur 

neergelegd bij één of meer statutaire bestuurders. Bevoegdheden zijn vastgelegd in statuten of in 

de oprichtingsakte. Het toezicht is ondergebracht bij een Raad van Commissarissen, een Raad van 

Toezicht of een Vergadering van Aandeelhouders. De gemeentelijke vertegenwoordiger (i.c. de 

afgevaardigde bestuurder) moet verantwoording afleggen, zowel aan de eigen bestuursorganen 

(college, raad) als aan de toezichthouder van de betreffende private rechtspersoon. 

3.3 Evaluatie en heroverweging 

In de nieuwe Wgr is een artikel toegevoegd dat over de evaluatie van de regeling gaat (artikel 11a): 

“Een regeling houdt bepalingen in omtrent de evaluatie van de regeling”.  

Dit betekent dat in de regeling iets gesteld moet worden over de evaluatie. Dat kan per verbonden 

partij variëren. Het is ook mogelijk dat wordt bepaald dat niet wordt geëvalueerd.  
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Als wel geëvalueerd wordt, moet verder bepaald worden wat wordt geëvalueerd, hoe vaak en op 

welke wijze dit gebeurt. 

Over het algemeen geldt dat een relatie met een verbonden partij wordt aangegaan voor onbepaalde 

tijd. Desondanks kunnen mogelijke veranderingen tot een heroverweging van de aangegane relatie 

met de verbonden partij leiden (met uitzondering van een verplichte GR). Ten aanzien van de 

volgende veranderingen vindt in ieder geval een actieve heroverweging plaats: 

• Een wijziging van de doelstellingen van de verbonden partij; 

• Een wijziging in het voortbestaan als gevolg van een fusie of integratie; 

• Een wijziging in de verbonden partij als gevolg van een uittreding van één van de 

deelnemende partijen; 

• Een wijziging van de doelstellingen van de gemeente, waardoor de verbonden partij niet 

langer bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen. 

Het college informeert de gemeenteraad actief over mogelijke veranderingen binnen de verbonden 

partijen.  

3.4 Uittreding  

Het beëindigen van deelname aan een verbonden partij verdient een zorgvuldige voorbereiding. In 

de gemeenschappelijke regeling van een verbonden partij zijn bepalingen opgenomen over wijziging, 

opheffing en uittreding. De beëindiging kan financiële consequenties hebben. Het college informeert 

de raad tijdig over het voornemen tot beëindiging. 

4 Samenwerking (in GR-en) in de regio  

Op raadsniveau is geparticipeerd in een regionaal project met de titel “Grip op samenwerking”. 

Onderstaand wordt dit project toegelicht en wat daaruit is voortgekomen. Vervolgens wordt kort 

toegelicht wat vanaf 2022 met een afronding in 2023 vanuit de raad nog te gebeuren staat. 

4.1 Resultaten regionaal project “Grip op regionale samenwerking” 

Vanaf 2016 heeft de raad geparticipeerd in het regionaal project “Grip op Samenwerking”. Doel van 

dit project was om als raad de grip op samenwerkingsverbanden concreet te vergroten. Daartoe is 

een Regiegroep ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de zeven betrokken 

gemeenteraden. De Regiegroep heeft de gemeenschappelijke regelingen en 

samenwerkingsverbanden uiteindelijk in januari 2022 via een brief in kennis gesteld van de 

uitkomsten van het traject Grip op Samenwerking. De Regiegroep heeft een eindproduct afgeleverd 

en haar werkzaamheden daarmee afgerond. Het is aan de raden van de Midden-Limburgse 

gemeenten om te bezien of en hoe zij opvolging wensen te gegeven aan de aanbevelingen. 

De Regiegroep heeft als eindproduct van haar activiteiten een aantal deelproducten opgesteld. 

1. Er is naar aanleiding van de peiling van informatiebehoeften bij raadsleden een advies opgesteld 

met aanbevelingen aan de gemeenteraden om de informatiepositie te verbeteren en meer grip 

te krijgen op de samenwerkingsverbanden. Daarin staan acties (deels uitgevoerd, deels 

eventueel nog op te pakken) die gemeentes gezamenlijk kunnen oppakken of een gemeente 

individueel. Deze zijn opgenomen in bijlage 6. 

2. Er is een procesbeschrijving zienswijzeprocedure opgesteld met daarin opgenomen ook de wijze 

waarop (concept-)zienswijzen binnen de regio Midden-Limburg tussen de raden onderling worden 

gedeeld.  

3. Er is ook bekeken of een digitaal informatieportaal m.b.t. gemeenschappelijke regelingen van 

toegevoegde waarde is en op welke wijze dit vormgegeven kan worden. Gelet op de hiermee 

gepaard gaande kosten en vereiste ambtelijke inzet voor het actueel houden van de informatie 

in het dashboard wordt het aan de individuele gemeenten gelaten om hiertoe desgewenst te 

besluiten. Daarnaast zijn er risico’s verbonden aan het actueel en juist houden van de diverse 

data. 
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4.2 Nieuw gezamenlijk project  

De Wgr is per 1 juli 2022 op een aantal punten gewijzigd. Met deze wetswijzigingen wordt voor een 

deel tegemoet gekomen aan de in het project gesignaleerde knelpunten die hebben geresulteerd in 

de aanbevelingen aan de raden en de verzoeken aan de gemeenschappelijke regelingen. Voor een 

deel gaan de wijzigingen zelfs verder. 

Het deel van de gewijzigde Wgr dat rechten geeft aan raadsleden gaat op 1 juli 2022 direct in. Voor 

het andere deel (verplichtingen om bestaande gemeenschappelijke regelingen aan te passen, om zo 

scherpere afspraken te maken over bijvoorbeeld uittreding of evaluatie) geeft de wet een 

implementatieperiode van 2 jaar. 

Nu alle gemeenschappelijke regelingen na de wetswijziging voor eenzelfde opdracht staan en er 

behoefte is aan uniformiteit bij het wijzigingstraject, is bij elf GR-en het idee ontstaan om de 

krachten in de provincie Limburg te bundelen en gezamenlijk te komen tot wijzigingsvoorstellen 

voor de gemeenschappelijke regelingen. De GR-en hebben hiervoor twee adviseurs van Boels 

Zanders Advocaten ingeschakeld. Deze personen handelen hierbij niet als advocaat, maar als 

adviseur vanuit hun specifieke deskundigheid op het gebied van gemeenschappelijke regelingen.  

Er worden binnen dit nieuwe project drie categorieën aan wijzigingsvoorstellen opgesteld:  

Categorie 1: gemeenschappelijke regelingen die het beleid zowel voorbereiden als vaststellen;  

Categorie 2: gemeenschappelijke regelingen die het beleid voorbereiden, maar waarbij de 

deelnemers het beleid vaststellen;  

Categorie 3: gemeenschappelijke regelingen waarbij deelnemers zowel het beleid voorbereiden als 

vaststellen.  

De gedachte achter deze onderverdeling is dat de wijzigingsvoorstellen gaan passen bij de taken en 

bevoegdheden van iedere gemeenschappelijke regeling. Op die manier ontstaat draagvlak en 

consensus over de inhoud van de wijzigingsvoorstellen bij de colleges van B&W en de raden die 

uiteindelijk de wijzigingsvoorstellen moeten goedkeuren. 

De Limburgse griffiers zijn door de adviseurs benaderd of zij hun medewerking aan dit vervolgtraject 

willen verlenen. De griffiers hebben laten weten hiertoe graag bereid te zijn. Er worden 

informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de raadsleden, waarin zij worden bijgepraat over het 

lopende initiatief en in de gelegenheid worden gesteld input te leveren op de concept-

wijzigingsvoorstellen. De planning is dat er in het voorjaar van 2023 concept-wijzigingsvoorstellen 

in procedure worden gebracht.   

Vanuit de griffie worden de concrete resultaten van dit project afgewacht alvorens de balans 

opgemaakt kan worden welke acties uit het eerdere onderzoek nog verder aandacht verdienen. Maar 

het project biedt kansen om vanuit de raad wensen en behoeften neer te leggen zoals die ook al in 

het verleden zijn geuit. Met als hoofddoel om de grip op de samenwerkingsverbanden te vergroten.  

In dat kader versterken deze nota en dit project elkaar.  
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Bijlagen: 

1. Specifieke wettelijke bepalingen  

2. Lijst van verbonden partijen 

3. Checklist governance  

4. Doelenbomen verbonden partijen in een GR 

5. Voorbeeld risicoprofiel en mate van sturing 

6. Acties vanuit regionaal project “Grip op samenwerking”  
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Bijlage 1: specifieke wettelijke bepalingen 

Gemeentewet 

De gemeente behartigt primair en bij voorkeur het publieke belang. Dit blijkt mede uit artikel 160 

lid 2 dat luidt als volgt: 

Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, 

vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in 

het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen 

openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerpbesluit is 

toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college 

te brengen. 

In de memorie van toelichting tot wijziging van diverse wetten waaronder de Gemeentewet staat 

dat als volgt nog eens aangegeven: 

“Onderdeel T (artikel 160 Gemeentewet) 

Deze wijziging strekt ertoe de goedkeuring door gedeputeerde staten van een collegebesluit tot 

oprichting van en deelneming in privaatrechtelijke organisaties af te schaffen. Gehandhaafd blijft 

dat een ontwerpbesluit tot oprichting van en deelneming in privaatrechtelijke organisaties door het 

college aan de raad moet worden voorgelegd, zodat deze zijn wensen en bedenkingen kenbaar kan 

maken. Ook blijft de wettelijke voorkeur voor publiekrechtelijke organisatievorming voor de 

uitoefening van publieke taken gehandhaafd.” 

In de Gemeentewet zijn ook bepalingen over gemeenschappelijke regelingen opgenomen. Als 

gevolg van de gewijzigde Wgr zijn enkele artikelen eveneens gewijzigd. Onderstaand zijn deze 

weergegeven: 

• Artikel 81l: De raad kan met de raad of de raden van een of meer andere gemeenten met 

toepassing van de Wgr of met provinciale staten van één of meer provincies, al dan niet met 

de raad of de raden van een of meer andere gemeenten tezamen, met toepassing van de Wgr, 

een gemeenschappelijke rekenkamer instellen. 

• Artikel 155g-1: De raad kan tezamen met de raden van de andere deelnemende gemeenten 

aan een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 8 van de Wgr of tezamen met de 

raad of raden van de deelnemende gemeente of gemeenten en provinciale staten van de 

deelnemende provincie of provincies aan een regeling als bedoeld in artikel 51 en 52 van de 

Wgr, op voorstel van een van de vertegenwoordigende organen van de deelnemers aan de 

betreffende regeling een onderzoek instellen naar het door het openbaar lichaam, 

bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk gemeenschappelijk orgaan gevoerde bestuur. 

• Artikel 155g-3: Het besluit tot het instellen van een gemeenschappelijke onderzoekscommissie 

omvat een omschrijving van het onderwerp van onderzoek alsmede een toelichting. Deze 

omschrijving kan hangende het onderzoek door de vertegenwoordigende organen worden 

gewijzigd. 

• Artikel 155g-4: Het onderzoek wordt uitgevoerd door een door de raden gezamenlijk, met 

toepassing van de artikelen 1 en 8, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen dan 

wel de raden en provinciale staten gezamenlijk met toepassing van de artikelen 51 en 52, eerste 

lid, juncto artikel 8, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen in te stellen 

gemeenschappelijke onderzoekscommissie. De gemeenschappelijke onderzoekscommissie 

heeft ten minste drie leden en bestaat uitsluitend uit leden van de vertegenwoordigende 

organen. 

• Artikel 155g-5: Bij de samenstelling van de gemeenschappelijke onderzoekscommissie wordt 

gezorgd voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in het openbaar lichaam, 

bedrijfsvoeringsorganisatie, onderscheidenlijk gemeenschappelijk orgaan deelnemende 

gemeenten en provincies. 

De overige artikelen van 155g en 155h gaan verder in op onder andere de bevoegdheden en 

werkzaamheden van een gemeenschappelijke onderzoekscommissie. 
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• Artikel 184: 

1. De rekenkamer heeft de in de volgende leden vermelde bevoegdheden ten aanzien van de 

volgende instellingen en over de volgende periode: 

a. openbare lichamen, bedrijfsvoeringsorganisaties en gemeenschappelijke organen 

ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente 

deelneemt, over de jaren dat de gemeente deelneemt in de regeling; 

b.  naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid waarvan de gemeente, alleen of samen met andere gemeenten, meer 

dan vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal houdt, over de jaren dat de 

gemeente, alleen of samen met andere gemeenten, meer dan vijftig procent van het 

geplaatste aandelenkapitaal houdt; 

c.  andere privaatrechtelijke rechtspersonen waaraan de gemeente, alleen of samen 

met andere gemeenten, of een of meer derden voor rekening en risico van de gemeente 

of gemeenten rechtstreeks of middellijk een subsidie, lening of garantie heeft verstrekt 

ten bedrage van ten minste vijftig procent van de baten van deze instelling, over de jaren 

waarop deze subsidie, lening of garantie betrekking heeft. 

 

2. De rekenkamer is bevoegd bij de betrokken instelling nadere inlichtingen in te winnen over 

de jaarrekeningen, daarop betrekking hebbende rapporten van hen die deze jaarrekeningen 

hebben gecontroleerd en overige documenten met betrekking tot die instelling die bij het 

gemeentebestuur berusten. Indien een of meer documenten ontbreken, kan de rekenkamer 

van de betrokken instelling de overlegging daarvan vorderen. 

 

3. De rekenkamer kan, indien de documenten, bedoeld in het tweede lid, daartoe aanleiding 

geven, bij de betrokken instelling dan wel bij de derde die de administratie in opdracht van de 

instelling voert, een onderzoek instellen, waaronder een onderzoek naar het gevoerde bestuur 

van de instelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.  

 

De rekenkamer stelt de raad, het college en indien een onderzoek wordt ingesteld naar het 

gevoerde bestuur van een instelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, de rekenkamers 

van de deelnemende gemeenten en provincies aan deze instelling van haar voornemen een 

dergelijk onderzoek in te stellen in kennis. 

 

Besluit Begroting en Verantwoording 

In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn de volgende bepalingen ten aanzien van 

verbonden partijen opgenomen:  

• Artikel 1: 

1. In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de 

provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft; 

b. financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet 

verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor 

aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt; 

c. bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur 

hetzij uit hoofde van stemrecht; 

• Artikel 15 

1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste: 

a. de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; 
b. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in: 

1°. gemeenschappelijke regelingen; 
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2°. vennootschappen en coöperaties; 
3°. stichtingen en verenigingen, en 

4°. overige verbonden partijen; 
c. de lijst van verbonden partijen. 

2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen: 
a. de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk de gemeente een belang heeft in de 

verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt; 
b. het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan 

het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar; 
c. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden 

partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; 

d. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het 
begrotingsjaar; 

e. de eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden 
partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk gemeente. 

 

Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) is op de volgende onderdelen gewijzigd: 
• Artikel 1: colleges of burgemeesters zenden het ontwerp van een GR van colleges of 

burgemeesters toe aan de raden (heeft betrekking op treffen, wijzigen, toetreden en 
uittreden GR). De raden kunnen binnen 8 weken na ontvangst van het ontwerp hun 
zienswijze naar voren brengen. 

• Artikel 9 lid 1: een GR houdt bepalingen in omtrent de voorwaarden waaronder kan worden 
uitgetreden en de gevolgen van uittreding, waaronder bepalingen omtrent de gevolgen voor 
het vermogen van de rechtspersoon en de deelnemende gemeenten. 

• Artikel 10 lid 5: een GR houdt bepalingen in omtrent de bestuursbesluiten waarover de raden 
voorafgaand aan het nemen van het besluit een zienswijze naar voren kunnen brengen. 

• Artikel 10 lid 6: voorafgaand aan het nemen van het besluit waarover de zienswijze is 

gegeven stelt het DB de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de 
zienswijze en de conclusies daaromtrent. 

• Artikel 10 leden 7 en 8: een GR houdt bepalingen in over de wijze waarop aan ingezetenen 
en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid worden 
betrokken. Afd. 3.4 Awb is van toepassing. 

• Artikel 11a: een GR bevat bepalingen omtrent de evaluatie van de regeling. 

• Artikel 17 leden 2 en 3: het bestuur geeft de raden alle inlichtingen die de raden nodig 

hebben voor de uitoefening van hun taken. Een GR bevat bepalingen over de wijze waarop 
de inlichtingen worden verstrekt. 

• Artikel 24a: op voorstel van de deelnemende raden stelt het AB van een GR een 
gemeenschappelijke adviescommissie in die het AB kan adviseren, de besluitvorming van de 
raden m.b.t. de GR kan voorbereiden of de raden kan adviseren. Het AB regelt de 
bevoegdheden, taken en werkwijze van de gemeenschappelijke commissie nadat de raden 
van de deelnemende gemeenten hun wensen en bedenkingen hieromtrent ter kennis van 

het AB hebben kunnen brengen. 
• Artikel 34 lid 2: het DB zendt de begroting binnen 2 weken na vaststelling, maar in ieder 

geval vóór 15 september, naar GS. 
• Artikel 34b: het DB zendt vóór 30 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders en 

de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
• Artikel 35: het DB zendt de ontwerpbegroting 12 weken voordat zij aan het AB wordt 

aangeboden toe aan de raden. 
• Artikel 35 lid 4: het DB stelt de raden voorafgaand aan het vaststellen van de begroting 

schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze en de conclusies die 
het daaraan verbindt. 

 
Het deel van de wet dat rechten geeft aan raadsleden gaat op 1 juli 2022 direct in. Voor het andere 
deel (verplichtingen om bestaande gemeenschappelijke regelingen aan te passen, om zo scherpere 

afspraken te maken over bijvoorbeeld uittreding of evaluatie) geeft de wet een implementatieperiode 
van 2 jaar. 
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Bijlage 2: lijst van verbonden partijen 

In onderstaande lijst is sprake van een verbonden partij conform de definitie van het BBV. Dat 

betekent dat de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft met de externe partij. Per 

verbonden partij wordt het maatschappelijk/ publiek belang opgenomen. Omdat het maatschappelijk 

belang van een verbonden partij in principe niet wijzigt én in deze nota wordt opgenomen, hoeft in 

de paragraaf Verbonden partijen in de jaarrekening en begroting van de gemeente hierover niet 

meer gerapporteerd te worden. 

Gemeenschappelijke regelingen 

naam GR maatschappelijk belang 

Werkvoorzieningschap  
Risse Groep 

Het creëren van arbeidsplaatsen en ontwikkelen van 
arbeidsmogelijkheden voor Wsw-gerechtigden en andere personen 
met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, in samenspel met 
andere (lokale) organisaties binnen het sociaal domein. 
 

ICT NML Een goed werkende ICT-voorziening, zodat de dienstverlening 

richting burgers optimaal is. 
 

BsGW Een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement halen uit de 
samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van 
belastingheffing en -inning en uitvoering van de Wet Waardering 

Onroerende zaken. 
 

Veiligheidsregio Limburg-
Noord 

Facilitering en ondersteuning op het gebied van brandweerzorg, 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. 
 

RUD Verbetering kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en 
belanghebbenden bij de uitvoering van VTH-taken en verbetering 
kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving. 
 

Omnibuzz Zorgen voor een goed en betaalbaar (vraagafhankelijk) vervoer in 
heel Limburg. 

 

MGR Sociaal Domein 
Limburg-Noord 

Waarborging continuïteit van voorzieningen in Noord- en Midden-
Limburg ten behoeve van de kwetsbare inwoners die afhankelijk zijn 
van deze voorzieningen. Dit gebeurt door centraal en transparant 

geregelde inkoop en monitoring van diensten in het sociaal domein.  
  

 

Vennootschappen en coöperaties 

naam  maatschappelijk belang 

Enexis Holding NV Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-

Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen 
huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een 
publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de 
Autoriteit Consument en Markt. 
 

NV 
Waterleidingmaatschappij 
(WML) 

Het leveren van leidingwater als drinkwater aan inwoners en 
bedrijven in Limburg. Als openbaar nutsbedrijf is de WML verplicht 
leidingwater te leveren dat aan de wettelijke eisen voor 
volksgezondheid voldoet. 
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NV Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG) 

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 
maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële 

dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van 

maatschappelijke voorzieningen voor de burger.  
 

Inkoopcentrum Zuid Optimaal en maatschappelijk verantwoord inkopen, rekening 
houdend met de specifieke wet- en regelgeving van publieke 
instellingen.  

 

 

Overige samenwerkingsverbanden 

De gemeente Weert heeft geen overige samenwerkingsrelaties met stichtingen, verenigingen of 

andere partijen waarbij sprake is van een bestuurlijk én financieel belang. Natuurlijk werkt de 

gemeente samen met zoveel meer andere partijen, maar deze vallen buiten het kader van deze 

nota. 
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Bijlage 3: checklists governance 

Onderstaand zijn controlelijsten opgenomen met hulpvragen die behulpzaam zijn in de 

oprichtingsfase van een formele samenwerking. De fasen van sturing, beheersing, verantwoording 

en toezicht (i.c. governance) kunnen op deze manier landen in de op te zetten 

samenwerkingsregeling.  Daar waar van gemeente gesproken wordt kan dat afhankelijk van de fase 

en de rol het college of de raad zijn.  

 

Checklist verankering van de sturing 
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Checklist verankering van de beheersing 

 

 

Checklist verankering van de verantwoording 

 

 

Checklist verankering van toezicht 

 

 

 

 



Bijlage 4: doelenbomen verbonden partijen in een GR 

 

Blad 1: pagina 28: 

• ICT NML 

• BsGW 

• RUD 

 

Blad 2: pagina 29: 

• Veiligheidsregio 

• Werkvoorzieningschap Risse Groep 

• Omnibuzz 

• MGR Sociaal domein Limburg Noord 
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Bijlage 5: voorbeeld risicoprofiel en mate van sturing 

In de nota is aangegeven dat sturing ook kan plaatsvinden met het opstellen van zgn. risicoprofielen 
per verbonden partij. Om het risicoprofiel te bepalen wordt een analyse van de financiële en 
bestuurlijke risico's van de verbonden partij uitgevoerd. Deze analyse vindt plaats door het 
beantwoorden van een aantal hulpvragen. De combinatie van het financiële en bestuurlijke risico 
bepaalt het profiel. Aan dit profiel kunnen vervolgens bepaalde “maatregelen” gekoppeld worden die 
gehanteerd kunnen worden, geclusterd in sturingsarrangementen. Onderstaand wordt hiervan een 
voorbeeld van een andere gemeente gegeven. De nadere uitwerking in Weert kan een andere zijn.  

 

Vijf verschillende risicoprofielen  

We kunnen bijvoorbeeld vijf verschillende categorieën onderscheiden: 
1. Laag  
2. Laag/gemiddeld  
3. Gemiddeld  
4. Gemiddeld/hoog  

5. Hoog  

 

Risicoprofiel structuur verbonden partij 

De mate waarin sturing en controle op een verbonden partij gewenst is, verschilt per verbonden 

partij. Om het risicoprofiel te bepalen wordt een analyse van de financiële en bestuurlijke risico's 

van de verbonden partij uitgevoerd. Deze analyse vindt plaats door het beantwoorden van een aantal 

hulpvragen.  

Er is altijd interpretatie van de beantwoording nodig om uiteindelijk de classificatie te bepalen. De 

combinatie van het financiële en bestuurlijke risico bepaalt het profiel. 
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Financiële analyse verbonden partijen  

In onderstaand schema is aangegeven op welke manier de financiële analyse wordt uitgevoerd. De 

vragen richten zich voor dit onderdeel vooral op de begrippen control en governance en daarmee op 

sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Wanneer de beantwoording van de vragen leidt tot 

overwegend 'laag' dan is de conclusie van de financiële analyse bijvoorbeeld ook ‘laag’.  

 

Bestuurlijke/inhoudelijke analyse van verbonden partijen 

In de bestuurlijke / inhoudelijke analyse wordt ingegaan op onder meer de vertegenwoordiging en 

samenstelling van verbonden partijen. Begrippen als welwillendheid, invloed, leiderschap, integriteit 

en vertrouwen spelen een rol bij de bepaling van de bestuurlijke analyse. 

 

 

Bestuurlijke/inhoudelijke analyse verbonden partijen Laag Gemiddeld Hoog

1. In hoeverre komt het Weerter belang overeen met het 

belang van de partij?
volledig gedeeltelijk minimaal

2. Is er invloed op de samenstelling van het bestuur? ja gedeeltelijk nee

3. Is Weert vertegenwoordigd in het bestuur? ja gedeeltelijk nee

4. Zijn er duidelijke afspraken over doelen en te leveren 

prestaties? Worden de afspraken nagekomen?
ja gedeeltelijk nee

5. In welke mate is sprake van stabiliteit in het bestuur 

en/of de directie van de verbonden partij (laag verloop)?
volledig gedeeltelijk minimaal

6. Zijn er duidelijke afspraken over de 

informatievoorziening?
ja gedeeltelijk nee

7. In hoeverre zijn de te leveren prestaties van invloed op 

de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen?
minimaal gedeeltelijk maximaal
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Bepalen van de sturingsarrangementen en –pakketten  

Door de verschillende risicoanalyses te koppelen aan de gewenste mate van sturing, ontstaat op 

basis van de gemaakte analyse een sturingsarrangement zoals onderstaand afgebeeld.  

Variatie in sturing op basis van Basis, Medium en Uitgebreide pakketten  

Er is variatie mogelijk in de mate van sturing. In dit voorbeeld wordt gesproken over Basis, Medium 

en Uitgebreide arrangementen. De namen zijn slechts ter illustratie. De sturing op verbonden 

partijen die zijn ingedeeld in de Medium en Uitgebreide pakketten is intensiever dan bij Basis. Bij 

deze verbonden partijen kan het ambtelijk en bestuurlijk contact worden geïntensiveerd en kunnen 

onder andere de prestatieafspraken en risico's nauwlettender worden gevolgd. Deze intensivering 

van de sturing stelt het college bovendien in staat om de gemeenteraad accuraat te informeren. 

Onderstaande acties per arrangement zijn slechts voorbeelden en kunnen anders ingericht worden.  

Basis pakket  

Verbonden partijen waarbij de gemeente een laag bestuurlijk en financieel risico loopt worden 

ingedeeld in het Basis pakket. De gemeenteraad wordt over verbonden partijen in dit pakket 

geïnformeerd bij de gemeentelijke begroting en jaarrekening, via de paragraaf verbonden partijen.  

Als, gelet op het tijdschema van het gemeentelijk proces van het opstellen van de jaarstukken, 

(nog) geen definitieve jaarrekening van een organisatie beschikbaar is, dan wordt bij het opstellen 

van de paragraaf verbonden partijen en het overzicht van verbonden partijen uitgegaan van de 

meest recente prognoses voor de relevante gegevens. Vanzelfsprekend wordt de gemeenteraad 

conform de actieve informatieplicht van het college geïnformeerd als zich tussentijds belangrijke 

ontwikkelingen voordoen.  

Medium pakket  

Verbonden partijen waarbij de gemeente een gemiddeld bestuurlijk of financieel risico loopt worden 

ingedeeld in het Medium pakket. Aanvullend op het Basis pakket wordt de gemeenteraad ook bij de 

voortgangsrapportage geïnformeerd over deze verbonden partijen. Vooral het bestuurlijke en 

ambtelijke overleg met deze verbonden partijen is intensiever dan bij de partijen in het basispakket. 

Tot slot worden deze verbonden partijen ook periodiek geagendeerd in het college.  

Uitgebreid pakket  

Verbonden partijen waarbij de gemeente een hoog bestuurlijk en financieel risico loopt worden 

ingedeeld in het Uitgebreide pakket. Aanvullend op het Medium pakket wordt het bestuurlijke en 

ambtelijke overleg nog verder geïntensiveerd met deze verbonden partijen.  

 

 

Risicoprofiel op basis van financiële en 
bestuurlijke analyse 

Sturingsarrangement Overwegen om op te 
nemen als extra te 

volgen 

      

1. Laag Basis Nee 

2. Laag/gemiddeld     

3. Gemiddeld Medium Mogelijk 

4. Gemiddeld/hoog     

5. Hoog Uitgebreid Ja 
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Dit houdt onder meer in:  

• De raad wordt via een raadsinformatienota geïnformeerd over de P&C documenten van de 

verbonden partij;  

• Zo nodig wordt de gemeenteraad tussentijds geïnformeerd (ook buiten de P&C documenten 

om);  

• Er is een (nog) hogere frequentie van bestuurlijk en ambtelijke overleggen.  

Of een partij een basis, medium of uitgebreid pakket wordt toebedeeld is afhankelijk van de 

beantwoording van de vragen zoals eerder vermeld. Hier volgt het risicoprofiel uit en het 

bijbehorende pakket. De beantwoording van de vragen is deels geobjectiveerd (zoals de financiële 

cijfers) en deels een interpretatie, die gemaakt wordt door de accounthouder in samenwerking met 

bijvoorbeeld de business controller.  

Voor de volledigheid zijn de sturingspakketten hieronder in tabelvorm opgenomen met daarin het 

onderscheid tussen de controlerende en de kaderstellende rol van de gemeenteraad. Daarnaast is 

de rolverdeling tussen raad en college hieruit goed af te leiden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pakket Kaderstellende rol (=sturen) Controlerende rol (=beheersen)

Basis pakket * Begroting verbonden partij met ambtelijk 

advies bespreken in college;

* Jaarrekening Verbonden Partij met ambtelijk 

advies bespreken in college;

* In de begroting wordt een actuele 

risicoanalyse de bepaling van het 

sturingsarrangement en eventueel maatwerk 

opgenomen;

* Inde jaarrekening wordt door het colleger 

verantwoording afgelegd aan de raad over de 

Verbonden Partijen;

* De begroting van de Verbonden Partij wordt 

met een zienswijze aan de raad voorgelegd;

* Actieve informatieplicht: bij belangrijke 

tussentijdse ontwikkeling informeert het 

college de raad.

* Jaarlijks in de paragraaf verbonden Partijen 

van de programmabegroting is een 

risicoindeling opgenomen.

Medium 

pakket

* Hogere frequentie bestuurlijke en ambtelijke 

overleggen.

* Alle P&C documenten Verbonden Partijen 

worden met ambtelijk advies besproken in het 

college;

* In de voortgangsrapportage wordt door het 

college verantwoording afgelegd aan de raad 

over de Verbonden Partij met risicoclassificatie 

'gemiddeld' of hoger.

Uitgebreid 

pakket

* Nog hogere frequentie bestuurlijke en 

ambtelijke overleggen;

* Het college informeert de raad via 

raadsinformatiebrief over de P&C documenten 

van de Verbonden Partij;

* Een actieve dialoog tussen de raad en de 

Verbonden Partij georganiseerd door 

bijvoorbeeld de directie uit te nodigen in een 

raadscommissie.

* Zonodig wordt de raad tussentijds 

geinformeerd (ook buiten de P&C documenten 

om).
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Bijlage 6: acties vanuit regionaal project “Grip op samenwerking”  

Vanuit het regionale onderzoek “Grip op samenwerking” is een advies opgesteld met aanbevelingen 

aan de gemeenteraden om de informatiepositie te verbeteren en meer grip te krijgen op de 

samenwerkingsverbanden. De acties geformuleerd in dit advies zijn onderstaand opgenomen. Het 

betreft een letterlijke weergave van de resultaten uit het onderzoek vanaf 2016 (bron: griffie).  

Acties door gemeenten gezamenlijk op te pakken: 

(Concept-)zienswijzen van gemeenteraden over P&C-

stukken niet alleen sturen naar gemeenschappelijke 

regelingen maar deze ook onderling uitwisselen. 

Gebeurt door griffiers. 

Zo goed mogelijk afstemmen van de periode waarin de 

gemeenteraden hun zienswijzen over 

ontwerpbegrotingen en –jaarrekeningen vaststellen (= 

bij voorkeur in laatste week mei en eerste week juni). 

Gebeurt door griffiers. 

De momenten verhelderen waarop gemeenten per 

kalenderjaar invloed kunnen uitoefenen. Aan het begin 

van elk kalenderjaar moet de agenda van de 

gemeenschappelijke regeling met belangrijke 

beslismomenten bekend zijn. 

Gebeurt door griffiers. 

Ad hoc regionale workshops, gezamenlijke 

informatiebijeenkomsten en webinars beleggen. 

Indien gewenst bespreken met 

samenwerkingsverbanden. 

De Begroting In Een Oogopslag (BIEO) of link/app waarin 

men kan doorklikken naar meer gedetailleerde informatie 

in de omvangrijke stukken.  

Indien gewenst afspreken met 

samenwerkingsverbanden. 

Met gemeenschappelijke regelingen afspreken een 

oplegvel te gebruiken waarop beknopt informatie wordt 

vermeld over de ontwerpbegroting, 

ontwerpjaarrekeningen en –verslagen, 

begrotingswijzigingen en voorzienbare afwijkingen. Een 

‘document in één oogopslag’ bij de beleidsstukken waarin 

de belangrijkste bestuurs- en beleidsmatige essenties 

staan vermeld over de beleidskeuzes waaruit te lezen valt 

wat er voorligt, wat de voordelen en nadelen zijn van de 

beleidskeuzes (er moet iets te kiezen zijn), wat er van de 

gemeenteraden wordt gevraagd en hoe het vervolgtraject 

er uitziet. 

Dit is besproken met drie 

gemeenschappelijke regelingen; deze 

willen dit gaan toepassen. De 

Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft 

van de Begroting 2020 al een BIEO 

opgesteld en aan de gemeenten 

verstrekt. Daarnaast dient de 

paragraaf verbonden partijen in de 

gemeentelijke begroting zo compleet 

mogelijk te zijn. 

De niet-wettelijke mogelijkheid krijgen om ook als raad 

zienswijzen kenbaar te maken over een kadernota en 

jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling. 

Dit punt is besproken met drie 

gemeenschappelijke regelingen. 

Hoewel de mogelijkheid van 

zienswijzen wettelijk niet is 

voorgeschreven, staat men wel open 

voor een reactie vanuit de raden. De 

griffiers wisselen al (concept-) 

zienswijzen en –reacties uit. 

Raden tussentijds periodiek informeren over de 

belangrijkste ontwikkelingen die spelen in de 

samenwerkingsverbanden.  

Kwartaalrapportages, 

tussenrapportages of nieuwsbrieven. 

Geen herhaling van informatie 

waarover ook in de reguliere P&C-

cyclus wordt gerapporteerd. Doel: 

informeren, niet meebeslissen. 
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Acties door gemeenten individueel op te pakken: 

In inwerkprogramma’s van raads- en commissieleden 

moet (de organisatie van) regionale samenwerking 

expliciete aandacht krijgen. 

Gebeurt door griffiers.  

Raad jaarlijks informeren: overzicht gemeenschappelijke 

regelingen, doelstelling, deelnemende gemeenten, 

bestuursstructuur, stemverhouding en 

besluitvormingstrajecten. 

Gemeenschappelijke regeling en 

paragraaf verbonden partijen in de 

begroting. 

Kennis nemen van verslagen van vergaderingen van 

dagelijks en algemeen bestuur. 

Passief via websites van regelingen of 

actief verstrekken door besturen.  

Terugkoppeling aan de raad door de gemeentelijke 

vertegenwoordiger in het algemeen bestuur.  

Terugkoppeling in de raadscommissie; 

wordt betrokken bij de nieuwe 

verordening voor de raadscommissies. 

Opvragen verslagen van DB- en AB-

vergaderingen. 

Neem conclusies over van (al dan niet gezamenlijke) 

onderzoeken van een rekenkamer. 

Raden moeten besluiten over het 

opvolgen van conclusies en 

aanbevelingen uit rekenkamer-

rapporten. Gezamenlijk reken-

kameronderzoek in verschillende 

gemeenten geeft een sterk signaal af. 

Periodieke evaluatie van effectiviteit en efficiëntie 

gemeenschappelijke regelingen. 

Nut en noodzaak, alsmede financiën 

van een samenwerkingsverband zou 

periodiek in de raad aan de orde 

moeten komen. In de 

gemeenschappelijke regeling is een 

evaluatiebepaling opgenomen.  

Waar nodig informatiebijeenkomsten per individuele 

gemeente, bijvoorbeeld tijdens een reguliere 

commissievergadering of juist niet, maar in een apart 

daarvoor belegde gemeentelijke bijeenkomst. 

Indien gewenst. 

Waar nodig een overlegplatform instellen tussen regeling 

enerzijds en maximaal twee raads- of commissieleden 

per gemeente anderzijds (à la regionale klankbordgroep 

Westrom). Selectief te werk gaan met het instellen om te 

voorkomen dat onnodig overleggremia worden opgericht. 

Ook een format ontwikkelen op welke wijze vanuit zo’n 

platform wordt (terug)gekoppeld met de gemeenteraden. 

Indien gewenst. 

Bezien wie zitting neemt in een gemeenschappelijke 

regeling of andersoortig samenwerkingsverband: 

burgemeester, wethouder, raadslid. 

Dit is afhankelijk van het soort 

regeling.  

 

 

 


