
 

 

 

 

 

 

Aan de raden van de gemeenten  

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, 

Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, 

Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, 

Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, 

Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert 

 

 

 

 

Gemeente Etten-Leur 
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4875 AA Etten-Leur 

Postbus 10.100 
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E : info@etten-leur.nl  

I : www.etten-leur.nl 

 

 

 
Kenmerk :    

Contactpersoon : Wim Voeten  

Doorkiesnummer : (076) 502 4434  

Uw brief van :   

Onderwerp : verbonden partijen Etten-Leur, 4 juni 2015

 

 

 

 
Openingstijden stadskantoor: zonder en met afspraak van ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en op ma van 17.00-19.00 uur en    

uitsluitend op afspraak van ma t/m vrij van 12.00-17.00 uur.  

U vindt ons ook op twitter (www.twitter.com/gem_ettenleur), facebook (www.facebook.com/gemeente.ettenleur)                             

en youtube (www.youtube.com/gemeenteettenleur).  

Geachte leden van de gemeenteraden, 

 

Veel gemeenten in de regio West-Brabant/Tholen werken al sinds jaar en dag samen in diverse 

samenwerkingsverbanden. De afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven genomen om ervoor te 

zorgen dat gemeenteraden en colleges van B&W meer grip kregen op en sturing konden geven aan 

de samenwerkingsverbanden. Een voorbeeld hiervan zijn de zes kaderstellende spelregels voor 

verbonden partijen, die in 2010 door een groot aantal gemeenteraden in onze regio zijn vastgesteld.  

 

Per 1 januari 2015 is de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen van kracht geworden. Een 

logisch moment om deze zes spelregels te actualiseren, mede op basis van de ervaringen in de 

afgelopen jaren. Inmiddels is de geactualiseerde kadernota verbonden partijen met daarin 

opgenomen de zes geactualiseerde spelregels, getiteld ‘nota verbonden partijen, zes kaderstellende 

spelregels’ aangeboden aan de colleges van B&W met het verzoek deze ter behandeling voor te 

leggen aan de gemeenteraden.  

 

Planningsafspraken 

Naast de zes spelregels, die gericht zijn op de procesmatige afstemming tussen verbonden partijen 

en gemeenten adviseren wij u om ook planningsafspraken te maken tussen gemeenteraden 

onderling. Dit maakt het makkelijker voor raadsleden om elkaar desgewenst over gemeentegrenzen 

heen op te zoeken of te raadplegen. Uitgaande van het tijdspad dat is opgenomen in de ‘nota 

verbonden partijen, zes kaderstellende spelregels’, is een raadsbehandeling van de door het college 

van B&W voor te bereiden zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van de diverse verbonden partijen 

medio juni haalbaar. Wanneer gemeenteraden afspraken maken over het in dezelfde week 

behandelen van de concept zienswijzen, dienen uiteraard binnen iedere gemeente afzonderlijk 

nadere afspraken gemaakt te worden over de voorbereiding. Hierbij kan gebruik gemaakt worden 

van een voorbeeld van een planning die enkele gemeenten in de regio nu al hanteren. De planning 

zou er als volgt uit kunnen zien: 
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1. Voor 15 april levert het (dagelijks) bestuur van een gemeenschappelijke regeling de concept 

begroting aan de gemeenteraden aan met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen 

2. Tussen 15 april en 15 mei bereidt de ambtelijke organisatie een raadsvoorstel voor met daarin de 

(bij voorkeur regionaal afgestemde) concept zienswijze (zo nodig aangevuld met specifieke lokale 

aandachtspunten) die via het college van B&W aan de raad wordt voorgelegd 

3. Derde week van mei: behandeling van het onder 2 genoemde raadsvoorstel door het college van 

B&W 

4. Tussen de vierde week van mei en 15 juni de mogelijkheid om gezamenlijke 

informatiebijeenkomsten te organiseren (zie hiervoor verder onder het kopje gezamenlijke 

informatiebijeenkomsten) 

5. De derde week van juni behandelen alle gemeenteraden de door de colleges voorgestelde 

concept zienswijzen. Bij deze behandeling wordt uiteraard gebruik gemaakt van de informatie 

zoals verzameld in stap 4 

 

Gezamenlijke informatiebijeenkomsten 

In aanloop naar de raadsbehandeling kunnen enkele gezamenlijke informatiebijeenkomsten in de 

regio worden georganiseerd. Gedacht kan worden aan het beleggen van drie bijeenkomsten op 

diverse plaatsen in de regio, waarbij verbonden partijen (desgewenst in parallelle sessies) hun 

activiteiten toelichten, raadsleden vragen kunnen stellen en met elkaar van gedachte kunnen 

wisselen. De griffierskring zal in 2016 het initiatief nemen om in overleg met een aantal door de 

gemeenteraden benoemde gemeenschappelijke regelingen dergelijke informatiebijeenkomsten te 

organiseren.  

 

Het gaat bij de informatiebijeenkomsten primair om informatieverstrekking. Wanneer raadsleden 

met elkaar tijdens deze bijeenkomsten afstemming zoeken dan is dat uiteraard prima maar dit is niet 

het primaire doel van deze bijeenkomsten. 

 

Eenduidigheid van kaderbrieven 

Om eenduidigheid van kaderbrieven te bereiken, kan een sjabloon ontwikkeld worden op basis 

waarvan gemeenschappelijke regelingen hun kaderbrief op dienen te stellen. Hiermee wordt ervoor 

gezorgd dat de kaderbrief zich focust op de afwijkingen ten opzichte van eerder vermelde 

activiteiten. In dit sjabloon kunnen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen die 

ook zijn opgenomen in de ‘nota verbonden partijen, zes kaderstellende spelregels’, welke onlangs of 

op korte termijn door het college ter besluitvorming is of wordt voorgelegd: 

• Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling;  

• Opdracht tot algemene ombuiging en bezuinigingen (korting) van een bepaalde omvang;  

• Algemene- en bestemmingsreserve;  

• (Nieuwe) beleidsontwikkelingen, speerpunten en/of beleidsdoelen;  

• Inzet van capaciteit;  

• Te bereiken effecten/effectindicatoren  

De griffierskring zal desgewenst samen met de adjudanten een sjabloon ontwikkelen.  

 

Eenvormigheid van zienswijzen 

Om eenvormigheid van zienswijzen te bewerkstelligen kan een sjabloon worden ontwikkeld voor het 

opstellen van zienswijzen over de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. Het voordeel 

daarvan is dat de zienswijzen van de deelnemende raden meer vergelijkbaar worden. Tevens wordt 

de onderlinge afstemming vergemakkelijkt, zowel ambtelijk als bestuurlijk als tussen de raden. 

De griffierskring is graag bereid om samen met de adjudanten een sjabloon te ontwikkelen. 

 

Door meerdere raadsleden is gevraagd om als gemeenteraden in de regio elkaars zienswijzen te 

kunnen raadplegen. Als griffiers zoeken wij naar een mogelijkheid om dergelijke informatie voor alle 
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raadsleden te ontsluiten. Voor de huidige cyclus zorgen wij voor een tijdelijke oplossing door alle 

zienswijzen te publiceren via het raadsinformatiesysteem van een van de raden, namelijk 

Werkendam, bereikbaar via de volgende link: GR-stukken + zienswijzen . Mocht de link niet 

werken dan kunt u de stukken ook vinden via www.werkendam.nl/raad > vergadering 3 juni. Voor de 

wat verdere toekomst wordt door de griffiers aan een uitgewerkt voorstel gewerkt. 

 

Wij adviseren u deze brief te bespreken en desgewenst te betrekken bij de behandeling van de ‘nota 

verbonden partijen, zes kaderstellende spelregels’ in uw gemeenteraad. Als griffiers gaan wij graag 

aan de slag met de bovengenoemde actiepunten. 

 

Met vriendelijke groet, 

De griffierskring West-Brabant/Tholen 

 

E. Kooi   raadsgriffier gemeente Aalburg 

M. Luijben   raadsgriffier gemeente Alphen-Chaam 

H. Dame  raadsgriffier gemeente Baarle-Nassau 

K. Terstappen  raadsgriffier gemeente Bergen op Zoom 

P. Piket   raadsgriffier gemeente Breda 

Mw. M. Schuurbiers raadsgriffier gemeente Drimmelen 

W. Voeten  raadsgriffier gemeente Etten-Leur 

Mw. K. Millenaar raadsgriffier gemeente Geertruidenberg  

A. Koenen  raadsgriffier gemeente Halderberge 

R. Tiekstra  raadsgriffier gemeente Moerdijk 

Mw. R. Verschuren plv. raadsgriffier gemeente Oosterhout 

Mw. E. van Straaten raadsgriffier gemeente Roosendaal 

Mw. J. Rosiers  raadsgriffier gemeente Rucphen 

Mw. L. van der Meer raadsgriffier gemeente Steenbergen 

Mw. W. Antes  raadsgriffier gemeente Tholen  

I. Bakker  raadsgriffier gemeente Werkendam 

C. Adriaanse  raadsgriffier gemeente Woensdrecht 

Mw. P. Paulides raadsgriffier gemeente Woudrichem 

J. Rochat  raadsgriffier gemeente Zundert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C. Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de regio West-Brabant 

 


