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Aan de raad, 

1. Inleiding 
In de afgelopen jaren hebben gemeenten er steeds vaker voor gekozen om beleid te laten uitvoeren door 
zogenaamde verbonden partijen. Dit zijn publiek- of privaatrechtelijke organisaties, waarin gemeenten 
een bestuurlijk/beleidsmatig en financieel belang hebben. Verbonden partijen voeren in opdracht van de 
aangesloten gemeenten beleid uit. Vaak wordt de samenwerking vorm gegeven in een 
gemeenschappelijke regeling. 

2. Achtergrond 
De gemeenteraad blijft verantwoordelijk voor het halen van de beleidsdoelen. Dit houdt in dat de 
kaderstellende en controlerende rol richting de verbonden partijen ingevuld moet worden. 
Op dit moment beschikt de gemeente Steenbergen niet over een vastgesteld beleidskader voor 
verbonden partijen. Dit blijkt ook uit het recent door de Rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoek 
'Sturing en controle op verbonden partijen'. 

In regionaal verband is een nota Verbonden Partijen opgesteld. Hierin staan samenwerkingsafspraken 
tussen 19 gemeenten in West-Bra bant. Hoe gaan zij om met verbonden partijen in het algemeen en 
gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder? Met het regiobreed hanteren van de spelregels wordt 
een betere beheersbaarheid van de samenwerkingsverbanden en een vergroting van de invloed van de 
gemeenteraden beoogd. Dit sluit aan bij de door uw raad bij de begrotingsbehandeling 2014 aangenomen 
motie, waarin onderkend wordt dat er behoefte bestaat aan het vorm geven van de kaderstelling en de 
planning en control van verbonden partijen. 

3. Overwegingen 
In de nota Verbonden Partijen - zes kaderstellende spelregels gaat het om de volgende onderwerpen: 
- afspraken bij het aangaan van een verbonden partij 
- informatieplicht 
- afstemming en aansturing 
- kaderstelling 
- begroting en jaarrekening 
- meerjarenbeleidsplan en evaluatie. 

Bij een aantal verbonden partijen, bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, zijn meer 
gemeenten betrokken dan de 19 gemeenten die nu samen de nota Verbonden Partijen hebben 
opgesteld. Wellicht dat daardoor bij zo'n verbonden partij niet alle spelregels onverkort toegepast kunnen 
worden. 

Ter inzage ligt: brief Griffierskring West-Brabant/Tholen van 4 juni 2015 



Onderstaand gaan wij in op een aantal inhoudelijke aspecten van de nota. Wij menen er goed aan te 
doen deze onder uw aandacht te brengen. 

Als afwegingskader voor het wel of niet toetreden tot een gemeenschappelijke regeling hanteren wij de 
zogenaamde 4K's: kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten en klantvriendelijkheid. 

Bij de spelregel afstemming en aansturing wordt onder het kopje mogelijke invulling gesproken over één 
gemeente die de leiding neemt en mede namens andere deelnemende gemeenten opereert in de richting 
van een verbonden partij. Op zich een prima gedachte, zolang het er niet tot leidt dat dezelfde gemeente 
steeds het voortouw neemt. Om toerbeurt zou meer recht doen aan de belangen van de gemeenten als 
collectief. Een ander risico dat zich zou kunnen voordoen is dat gemeenten tegenover elkaar komen te 
staan in plaats van met elkaar dezelfde doelen na te streven. 

Nieuw ten opzichte van de huidige werkwijze is dat de gezamenlijke gemeenteraden vooraf inhoudelijke 
en financiële richtlijnen aan de verbonden partijen meegeven. Deze richtlijnen voor de ontwerpbegroting 
van de gemeenschappelijke regeling worden in november door de raad vastgesteld. In de praktijk 
betekent dit dat de kaders voor de begrotingen 2017 in november 2015 door de diverse gemeenteraden 
worden vastgesteld. 

De kaderbrief die de gemeenschappelijke regelingen uiterlijk 1 februari uitbrengen is op deze richtlijnen 
gebaseerd. Achtereenvolgens stuurt de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 15 april de 
ontwerpbegroting en de jaarrekening naar de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben dan tot 1 
juli de gelegenheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen. 

Hoewel ook wij van mening zijn dat de weerstandscapaciteit bij de deelnemende gemeenten en dus niet 
bij de verbonden partijen aanwezig is, kunnen wij ons aan de andere kant ook voorstellen dat verbonden 
partijen over een kleine, nader te bepalen, buffer beschikken om risico's in de bedrijfsvoering te kunnen 
opvangen. 

De nieuwe nota verbonden partijen zal voor het eerst toegepast worden op de kaders en de begroting 
2017. In de spelregel meerjarenbeleidsplan en evaluatie is als mogelijke invulling opgenomen een eerste 
adviserende evaluatie in het najaar van 2017. Dit lijkt ons erg vroeg en zal mogelijk niet zinvol blijken te 
zijn. 

Met de vaststelling van de nota Verbonden Partijen wordt aan een aantal aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie voldaan. Het betreft de aanbevelingen "actualiseer het beleidskader", "bespreek 
als raad de informatiebehoefte ten aanzien van verbonden partijen" en "pak de evaluatie van de relatie 
met verbonden partijen structureel aan". 

4. Middelen 
N.v.t. 

5. Risico's 
De op 1 januari 2015 in werking getreden aanpassingen van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
(WGR) zijn in de nota verwerkt. Verder zijn de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) in acht genomen. De juridische risico's zijn hiermee afgedekt. Andere 
risico's zijn niet aanwezig. 

6. Communicatie/Aanpak 
De concept nota Verbonden Partijen is voorgelegd aan de GGD, de Belastingsamenwerking West-
Brabant, de Omgevingsdienst West-Brabant, het Werkvoorzieningschap, de Regio West-Brabant en de 
Veiligheidsregio. Zij onderschrijven in algemene zin de nota verbonden partijen. 
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Per spelregel is een mogelijke invulling gegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om planningsafspraken of 
over afstemming met andere gemeenteraden. In de ter inzage liggende brief van de Griffierskring West-
Brabant/Tholen van 4 juni 2015 zijn de eerste ideeën voor de invulling opgenomen. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor de nota Verbonden Partijen - zes kaderstellende spelregels vast te stellen. 

Hoogachtend, 

İ Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de burgemeester de loco eturis 

ĥ R.A.J.M. Bogérs 
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