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Aan de colleges en gemeenteraden van Aalburg, AlphenChaam, 

Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, EttenLeur, 

Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosen

daal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht 

en Woudrichem 

Zundert, 16 juli 2015 
Datum verzending: 21 juli 2015 

Onderwerp Besluit over nota Verbonden partijen 

Geachte colleges en gemeenteraden, 

Op 7 juli j l . hebben wij een gewijzigd besluit genomen over de geactualiseerde nota Verbonden 

parti jen. Zoals uit het bijgaande besluit blijkt hebben wij de nota voor kennisgeving aangenomen. 

Dit besluit hebben wij genomen op basis van een aantal overwegingen, die in het bijgaande 

amendement staat verwoord. 

Wij vertrouwen erop u hiermede voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
namens de gemeenteraad van Zundert, 

ŨLÅÁ 
i z . u n u e r L, «v 

(3 
Z mevr. 

Z voorzi 

mevr. L.C. Poppede Looff drs. J.J. Rochat 

griffier voorzitter 
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Raadsbesluit d.d. 07-07-2015 
Registratienummer: 2015/6383 

Onderwerp: Nota Verbonden Partijen 

Algemene gegevens 

Reg.nr. raadsvoorstel 2015/6381 Begrotingswijziging Nee 

Programma/ Paragraaf 1. Bestuur Portefeuillehouder Burg. L.C. Poppe-de Looff 

Product Samenwerking Openbaar Ja 

De raad van de gemeente Zundert; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26-05-2015; 

gehoord het advies van de Ronde Hal d.d. 24-06-2015; 

gelet op het aangenomen amendement A l ; 

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

1. Kennis te nemen van de Nota verbonden partijen met de zes aangescherpte kaderstellende spelregels (in 
plaats van vaststellen). 

2. De griffier op te dragen om via de griffierskring West-Brabant/Tholen te komen met een procesvoorstel dat 
o.a. voorziet in het uiteindelijk gezamenlijk vaststellen van de Nota verbonden partijen. Aandacht wordt 
hierbij gevraagd voor betrokkenheid vanuit de raad. 

3. Dit amendement onder de aandacht te brengen van de betrokken gemeenteraden. 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering 

van 07-07-2015 

De raad voornoemd. 

De griffier, De voorzitter. 

rs. J.J. Rochat ..C. Poppe-de Looff 
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r ing van 7 ju l i 2015T*"
 1 s—. De Raad van de Gemeente Zunder t , bijeen in vergader ing 

Met betrekking to t agendapunt 9: Nota v e r b o n d e n par t i jen 

Overwegende dat : 

De Nota verbonden part i jen op dit moment in ongeveer 50
o

Zo van de aangesloten gemeenten is 
behandeld. 
Dat begin oktober 2015 alle standpunten van de 19 bekend zijn en er inhoudeli jk en opiniërend 
over gesproken kan worden. 
Door de gri f f ier het voorstel wordt gedaan om in de Ronde van 14 oktober nader te overleggen hoe 
om te gaan met de ingebrachte standpunten. 
De gemeente Zundert het besluit heeft genomen tot het gaan werken als regiegemeente. 
De bedoeling is om hierbi j meer inzicht en invloed te kr i jgen in de beslui tvorming van de diverse 
verbonden part i jen. Dit vraagt om vroegt i jd ige onderl inge afs temming. 
Het regelmat ig voorkomt dat onze standpunten, suggesties e.d. door de meerderheid niet wordt 
overgenomen. 
Dit zoveel mogel i jk voorkomen dient te worden door gezamenl i jk positie te kiezen door goede 
afs temming en overtu igende argumenten. 
De Nota verbonden part i jen vooralsnog niet voorziet in het kr i jgen van meer inzicht en invloed per 
gemeente. 
Het op dit moment voor de gemeenteraad niet helder is hoe de beslui tvorming over de Nota 
verbonden part i jen plaats gaat vinden. 

Besluit: 
1. Kennis te nemen van de Nota verbonden part i jen met de zes aangescherpte kaderstel lende 

spelregels (in plaats van vastste l len). 
2. De gri f f ier op te dragen om via de gri f f ierskr ing West-Brabant /Tholen te komen met een proces 

voorstel dat o.a. voorziet in het uiteindel i jk gezamenl i jk vaststel len van de Nota verbonden 
par t i jen. Aandacht wordt hierbi j gevraagd voor betrokkenheid vanui t de gemeenteraad. 

3. Dit amendement onder de aandacht te brengen van de betrokken gemeenteraden. 
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En gaat over to t de orde van de dag. 

Zunder t , 7 ju l i 2015 
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