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0. Conclusies 
 

1. Beleidskader voor verbonden partijen 

 De gemeente Steenbergen heeft geen formeel beleid inzake verbonden partijen. Er is wel op ambtelijk 

niveau een beleidsnota opgesteld, maar deze is niet vastgesteld. De beleidsnota wordt in de praktijk ook 

niet gebruikt als leidraad of referentiekader. Momenteel werkt de gemeente Steenbergen in regionaal 

verband aan een beleidskader verbonden partijen. 

 Vanuit de raad bestaat op dit moment geen urgente behoefte aan een beleidskader. Niettemin geeft de 

raad wel degelijk aan bij eventuele deelname in verbonden partijen een afweging wil maken tussen wat 

het de gemeente Steenbergen oplevert en wat het kost, zodat een bewuste en weloverwogen keuze 

mogelijk is. 

 Bij de meest recente gemeenschappelijke regeling (ISD) heeft de raad een keuze bepaald op basis van 

een ad hoc afwegingskader. Deze bestond onder meer uit een uitwerking van de financiële 

consequenties en gevolgen van verschillende (rechts)vormen van samenwerking en mogelijkheden voor 

kaderstelling vanuit de raad. Hieraan is de conclusie te verbinden dat de raad wel degelijk behoefte heeft 

aan een afwegingskader, maar dat men (nog) niet is overtuigd van de meerwaarde van een formeel 

beleidskader.  

 

2. Afspraken met verbonden partijen 

 In de praktijk verschilt de aansturing van de verbonden partijen door de gemeente, afhankelijk van het 

type regeling (gemeenschappelijk orgaan of openbaar lichaam) en het aantal gemeenten dat deelneemt 

(drie of achttien deelnemers). De ISD staat qua omvang en onderwerp veel dichter bij de gemeentelijke 

organisatie en is ook van een recentere datum. De behoefte aan invloed vanuit gemeenteraad en 

ambtelijke organisatie is hier dan ook groter dan bij de GGD, die op een grotere afstand van de gemeente 

staat.  

 De daadwerkelijke mogelijkheden voor sturing bij de ISD zijn beperkt, aangezien de uitvoering van het 

sociale beleid via een centrumgemeente constructie is gemandateerd aan de gemeente Bergen op 

Zoom.  

 In het algemeen is de houding van de gemeenteraad ten aanzien van verbonden partijen afwachtend te 

noemen. Er is ooit een nota verbonden partijen opgesteld door het college, maar deze is niet besproken 

in de raad noch is er momenteel behoefte aan (zie hierboven). 

 Informatie vanuit de verbonden partijen levert weinig of geen vragen op en leidt (vrijwel) nooit tot een 

debat. Interesse voor extra informatie vanuit de verbonden partijen over wat zij doen is er in beperkte 

mate. Evaluatie van de relatie met en de samenwerking in verbonden partijen wordt gezien als een 

reactief instrument, in te zetten als er zaken mis (lijken te) gaan.  

 

3. Informatievoorziening aan de raad 

 Per verbonden partijen zijn in principe afspraken gemaakt met de uitvoeringsorganisatie en de raad over 

de frequentie en inhoud van de informatievoorziening, over de voortgang en de resultaten. Dat geldt in 

ieder geval voor de ISD en de GGD. Opvallend is dat de informatiebehoefte van raadsleden sterk 

uiteenloopt. Een deel vindt het lastig om uit een (te) grote hoeveelheid informatie die op ze af komt de 

essentie te filteren. Zij hebben behoefte aan meer duiding van de informatie. Anderen hechten daar 

minder aan en vinden juist dat zij recht hebben op in principe alle informatie die voorhanden is. Of die nu 

direct te gebruiken is voor kaderstelling of controle is daarbij niet bepalend; het gaat hen (ook) om het 

principe dat alles controleerbaar moet zijn. In dit kader is met name de openbaarheid agenda/verslagen 

bestuursvergaderingen een punt van discussie binnen de raad. 
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 Wat betreft de informatievoorziening over verbonden partijen aan de raad blijkt enige onduidelijkheid te 

bestaan. Niet alle raadsleden weten wanneer zij welke informatie kunnen verwachten en hoe ver de rol 

van de raad reikt. Ook is het niet altijd duidelijk wat er is gebeurd met eerdere standpunten/zienswijzen 

van de raad. In hoeverre zijn deze doorgevoerd en van invloed geweest op de beleidsuitvoering door 

verbonden partijen? 

 

4. Ambtelijke borging en ondersteuning 

 De structuur van ambtelijke borging en ondersteuning van verbonden partijen is helder. Er is per 

verbonden partij een contact-ambtenaar binnen de gemeente verantwoordelijk voor de afstemming en 

contacten met de verbonden partij. Deze ambtenaar adviseert het collegelid dat als vertegenwoordiger 

van de gemeente optreedt en dezelfde ambtenaar doet ook de beoordeling van stukken vanuit de 

verbonden partij.  

 In algemene zin is het doel en de rol van de ambtelijke ondersteuning in voorbereiding op 

bestuurdersoverleg helder: afstemmen waar mogelijk en anders duiden van medestanders voor het 

Steenbergse standpunt, en/of mogelijkheden voor compromis.  

 Met betrekking tot de ambtelijke ondersteuning van de ISD doet zich een knelpunt voor. De ambtelijk 

betrokkene vanuit de gemeente Bergen op Zoom is behalve adviseur van zijn eigen portefeuillehouder 

die zitting heeft in het bestuur, tevens de hoogste leidinggevende van de ISD. De ambtelijke 

vertegenwoordigers van Steenbergen en Woensdrecht zitten letterlijk en figuurlijk op veel grotere afstand 

van de ISD en hebben daardoor soms het gevoel dat vooral de gemeente Bergen op Zoom het beleid 

bepaalt.  

 

5. Scheiding van taken en rollen 

 Taken en rollen zijn in de onderzochte situaties niet gescheiden: de gemeente Steenbergen heeft in alle 

verbonden partijen een ongedeelde vertegenwoordiging. Eén collegelid vertegenwoordigt de gemeente in 

het bestuur van een verbonden partij en deze heeft één adviseur. De ambtelijk adviseur is 

verantwoordelijk voor het beoordelen van stukken, bewaken van proces en onderhouden van contact met 

de verbonden partij. In het algemeen werkt dit, tot nu toe, naar tevredenheid, maar de raad vindt het wel 

belangrijk dat het collegelid zijn rol als vertegenwoordiger van de gemeente voorop stelt.  

 

6. Bewaken eigen doelstellingen 

 Bij verschillende verbonden partijen waaraan de gemeente Steenbergen deelneemt, is het in principe 

mogelijk om afspraken te maken over maatwerk. In de praktijk maakt de gemeente Steenbergen hiervan 

in zeer beperkte mate gebruik, mede vanuit kostenoverwegingen. Maatwerk is relatief duur en zeker 

wanneer Steenbergen de enige gemeente is die het afneemt. Bij de ISD is het zo dat er juist gestreefd 

wordt naar beleid dat voor alle drie gemeenten gelijk is. De stemverhouding kan een probleem opleveren 

(zie blz. 22: onder Beleidskader ISD). 

 Vanuit de raad bestaat er ruim voldoende vertrouwen dat de collegeleden die namens Steenbergen 

zitting hebben in het bestuur van de verbonden partijen, de belangen van de gemeente goed behartigen. 

De raad heeft er begrip voor dat het resultaat niet altijd helemaal overeenkomt met het lokale belang of 

inbreng.  

 

7. Periodieke evaluatie 

 Het initiatief voor evaluatie verbonden partijen ligt in de praktijk van de gemeente Steenbergen doorgaans 

bij het bestuur van de verbonden partijen. De raad zelf neemt alleen (eventueel) initiatief voor evaluatie 

van de relatie met verbonden partijen als daar aanleiding toe is (bv. financiële problemen). 
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1. Inleiding 

Achtergrond 

De afgelopen jaren zijn in ons land meer en grotere samenwerkingsverbanden tussen gemeenten ontstaan. 

De verwachting is dat deze trend zal doorzetten. Niet alleen door de decentralisaties in het sociale domein, 

maar ook doordat veel gemeenten de laatste jaren de voorkeur geven aan gemeentelijke samenwerking 

boven herindeling.  

 

Gemeenten krijgen hierdoor steeds vaker te maken met beleid dat wordt uitgevoerd door zogenoemde 

verbonden partijen. Dit zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties, waarin de gemeente zowel 

een bestuurlijk als financieel belang heeft. Verbonden partijen voeren beleid uit in opdracht van de 

gemeenten waaraan zij ‘verbonden’ zijn. Voorbeelden zijn de GGD, brandweer, de veiligheidsregio en 

afvalverwerking. In veel gevallen kiezen gemeenten ervoor een verbonden partij in de vorm van een 

gemeenschappelijke regeling te gieten. 

 

Verbonden partijen voeren dus beleid uit van meerdere opdrachtgevende gemeenten. De gemeenteraden 

blijven grotendeels verantwoordelijk voor het halen van de beleidsdoelen. De controlerende en 

kaderstellende rol van de gemeenteraad moet ook worden ingevuld richting verbonden partijen. Dit blijkt in 

de praktijk vrij lastig. Uit verschillende rekenkameronderzoeken naar dit onderwerp komt naar voren dat 

raden onvoldoende sturen op lange termijndoelen en evenmin op korte termijn prestaties. 

 

De Rekenkamercommissie van de gemeente Steenbergen heeft besloten onderzoek uit te voeren naar de 

invulling van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad ten aanzien van beleidsuitvoering 

door verbonden partijen. I&O Research heeft dit onderzoek in de eerste maanden van 2015 uitgevoerd.  

 

Doel- en vraagstelling 

Dit onderzoek heeft als doel: inzicht te bieden in de effectiviteit van de aansturing van verbonden partijen 

door het bestuur en de raad van de gemeente Steenbergen. De focus ligt hierbij op het versterken van de rol 

van de raad. Het onderzoek dient handvatten op te leveren voor de kaderstelling bij en de controle op 

bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden. 

 

Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen dient er een antwoord te komen op de volgende 

onderzoeksvragen: 

1. Wat is de inhoud van het beleid van de gemeente Steenbergen inzake verbonden partijen? 

2. Hoe is de aansturing van en controle op verbonden partijen georganiseerd? 

3. Hoe wordt het beleid in de praktijk uitgevoerd? 

4. Welke leerpunten kunnen worden getrokken uit de beantwoording van bovenstaande vragen? 
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Aanpak 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de analyse van beleidsstukken van de gemeente Steenbergen 

en zijn verbonden partijen en een aantal interviews. Het normenkader van dit onderzoek is gebaseerd op 

een eerder uitgevoerd literatuuronderzoek naar succes- en faalfactoren zoals beschreven in een kleine 

dertig rekenkameronderzoeken naar verbonden partijen. Deze factoren zijn ingedeeld in zeven 

onderwerpen. Verder is uiteraard gekeken naar de relevante wetgeving (Wet gemeenschappelijke 

regelingen). 

 

Voor de beleidsanalyse hebben we gebruik gemaakt van een uitgebreid dossier dat beschikbaar is gesteld 

door de afdeling concern control van de gemeente Steenbergen. Het dossier bevat documenten uit de 

periode 2011-2014 uit het raadsinformatiesysteem met betrekking op: a) het algemene beleidskader voor 

verbonden partijen, b) de (vorming van) de ISD Brabantse Wal, c) de (wijziging van GR OGZ naar) GGD 

West-Brabant. 

 

Daarnaast zijn er in totaal 7 interviews gehouden met betrokken ambtenaren, raadsleden, wethouders en 

hoofden van de GGD en ISD (zie bijlage 1). Aan deze interviews namen ook de externe leden van de 

Rekenkamercommissie deel. 
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2. Algemeen kader 

Deelname in een verbonden partij 

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft 

(art. 1b BBV)1. Met deelname beoogt de gemeente om een doelstelling van de gemeente te realiseren. 

Deelname is daarmee een alternatief voor het zelf uitvoeren van gemeentelijke taken, of het uitbesteden van 

deze taken aan een derde partij. Motieven kunnen onder andere zijn: 

 noodzaak: de taak is bovenlokaal van karakter en overstijgt de schaal van het lokale bestuur 

 kostenvoordeel: de taak kan efficiënter worden uitgevoerd door een grotere organisatie of de inkoop kan 

voordeliger 

 kwaliteitsvoordeel: er is meer ruimte voor specialisatie (kennis en expertise) in de grotere organisatie 

en/of de organisatie kan grotere/betere kapitaalgoederen of voorzieningen onderhouden 

 vertegenwoordiging: de gezamenlijke gemeenten hebben een sterkere positie tegenover derden 

 verplichting: er bestaat een wettelijke verplichting (o.a. veiligheidsregio) 

 strategie: samenwerking als middel om een alternatief (bijvoorbeeld herindeling) te voorkomen 

 

Daarnaast zijn er ook motieven om een taak juist zelf te blijven uitvoeren: 

 betrokkenheid: indien de gemeente volledig betrokken dient te zijn bij de uitvoering is op afstand plaatsen 

in een verbonden partij niet aan de orde (bijvoorbeeld door een verplichting) 

 invloed: op afstand plaatsen betekent een vermindering van bestuurlijke invloed en controle, de 

gemeente dient een afweging te maken tussen de sturingsmogelijkheden en het publiek belang 

 financieel risico: deelname in een verbonden partij brengt financiële risico's met zich mee, de gemeente 

dient een afweging te maken tussen dit risico en het publiek belang 

 

In de praktijk zal er sprake zijn van een mix van motieven en is het vooral van belang dat er een duidelijke 

afweging gemaakt wordt waarin het belang van de gemeente helder wordt uitgelegd. 

 

Good practice als toetsingskader 

Er is al het nodige onderzoek gedaan naar het functioneren van verbonden partijen. I&O Research heeft 

recent een literatuuronderzoek uitgevoerd aan de hand van 28 rapporten van lokale rekenkamers naar de 

ervaringen van gemeenten met verbonden partijen (zie literatuurlijst, bijlage 2). Het resultaat van deze 

inventarisatie is een database met 227 aanbevelingen gericht op het verbeteren van de relatie tussen de 

gemeente en zijn verbonden partijen. Hier zitten zowel zeer specifieke als meer algemeen toepasbare 

aanbevelingen bij. Wij gebruiken deze inzichten als toetsingskader voor het onderzoek naar de relatie met 

verbonden partijen in Steenbergen. 

 

Het toetsingskader is ingedeeld in zeven onderdelen: 

1. beleidskader voor verbonden partijen 

2. afspraken met verbonden partijen 

3. informatievoorziening aan de gemeenteraad 

4. ambtelijke borging en ondersteuning 

5. scheiding van rollen 

6. bewaken eigen doelstellingen 

7. periodieke evaluatie 

 

                                                             
1 BBV: Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
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Beleidskader voor verbonden partijen 

Een actueel beleidskader is van meerwaarde wanneer daarin duidelijk wordt gemaakt onder welke 

voorwaarden en omstandigheden de gemeente wil deelnemen in een (nieuwe) verbonden partij. Het 

beleidskader bevat een afwegingskader dat gehanteerd wordt door het college als samenwerking wordt 

overwogen en dat gebruikt kan worden door de raad om het voorstel van het college te beoordelen.  

 

Toetsingscriteria: 

 Het beleidskader is vastgesteld door gemeenteraad. 

 Het beleidskader is te gebruiken, c.q. wordt gebruikt als afwegingskader voordat de samenwerking 

daadwerkelijk van start gaat.  

 Het beleidskader geeft een visie op de voorwaarden en omstandigheden waaronder de gemeente wil 

gaan samenwerken met een (nieuwe) verbonden partij. 

 Het beleidskader maakt duidelijk onder welke voorwaarden en omstandigheden de gemeente uit een 

verbonden partij kan treden. 

 Het beleidskader geeft inzicht in de mogelijke samenwerkingsvormen voor verbonden partijen.   

 Het beleidskader geeft inzicht hoe de sturing en controle door de gemeenteraad vorm kan krijgen. 

 Het beleidskader biedt structuur voor het overwegen/evalueren van de deelname in een verbonden partij. 

 

Afspraken met verbonden partijen 

Wanneer de gemeente heeft besloten om deel te nemen in een verbonden partij zijn duidelijke 

(procedure)afspraken noodzakelijk. Veelal worden deze vastgelegd in de overeenkomst van het 

samenwerkingsverband. Het gaat onder meer om de gemandateerde taken en bevoegdheden en de 

verantwoording (begroting, jaarrekening, informatieplicht bestuur). Duidelijke afspraken zijn vooral van 

belang voor de verantwoordelijkheden van het college: sturen, beheersen, toezicht houden en controleren 

van de verbonden partij. De afspraken bieden de raad ook inzicht in de manier waarop het college deze 

verantwoordelijkheden uitvoert en hoe en wanneer de raad zelf invloed uit kan oefenen op de verbonden 

partij. Alleen dan kan de gemeenteraad haar controlerende en toezichthoudende taken adequaat uitvoeren. 

 

Toetsingscriteria: 

 Er zijn duidelijke procedureafspraken die idealiter zijn vastgelegd in een overeenkomst met een 

verbonden partij. 

 Er is duidelijkheid over de verdeling van de verantwoordelijkheden van college en raad. 

 Het is duidelijk hoe het college sturing kan geven aan en toezicht kan houden op de verbonden partij. 

 Het is voor de raad duidelijk hoe en wanneer ze inzicht kunnen krijgen over de wijze waarop het college 

de verantwoordelijkheden invult.  

 Het is voor de raad duidelijk op welke momenten en op welke manier zij invloed hebben op verbonden 

partijen. 

 

Informatievoorziening aan de gemeenteraad 

De gemeenteraad kan eisen stellen aan de momenten waarop en de mate waarin zij wordt geïnformeerd 

over bijzondere ontwikkelingen aangaande de overeenkomst met de verbonden partij(en). Verwachtingen 

rondom deze specifieke informatieplicht kunnen worden vastgelegd in een afsprakenkader. Belangrijk is dat 

de gemeenteraad tijdig betrokken wordt bij wijzigingen in de overeenkomst met een verbonden partij, zodat 

wordt voorkomen dat zij in het besluitvormingsproces 'voor het blok' worden gezet. Als blijkt dat er bij een 

verbonden partij moet worden bijgestuurd (financieel of beleidsmatig), wordt de raad hiervan op de hoogte 

gehouden.  
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De informatievoorziening is echter niet alleen eenrichtingsverkeer, de raadsleden hebben ook zelf de 

verantwoordelijkheid om zich (pro)actief op te stellen aangaande het beleid en de taken die de gemeente 

heeft ondergebracht in verbonden partijen en vraagt indien nodig om (aanvullende) informatie. 

 

Toetsingscriteria: 

 De raad wordt tijdig betrokken bij wijzigingen (in de overeenkomst) met/bij verbonden partijen. 

 De raad wordt direct geïnformeerd over financiële risico's of verplichtingen die zich buiten de reguliere 

informatiecyclus (begroting en/of jaarrekening) voordoen.  

 Als blijkt dat er moet worden bijgestuurd (beleidsmatig of financieel) moet de raad hiervan op de hoogte 

worden gehouden. 

 De gemeenteraad stelt zich (pro)actief op en vraagt indien nodig om (aanvullende) informatie. 

 

Ambtelijke borging en ondersteuning 

Om te zorgen voor ambtelijke borging en ondersteuning kan gekozen worden voor een functionaris die 

fungeert als contactpersoon en adviseur over de betreffende verbonden partij. Deze overlegt met de 

verbonden partij over dienstverlening aan de gemeente en met de collega's bij de andere deelnemende 

gemeenten voorafgaand aan bestuurlijk overleg. Daarnaast is er een ambtenaar of afdeling verantwoordelijk 

voor de control functie: bewaken van de procedures en het beoordelen van de financiële stukken. Er is een 

overzicht van alle verbonden partijen, bijvoorbeeld bij de griffie2. In de beleidsbegroting van de gemeente 

komt dit overzicht, met aanvullende informatie over ontwikkelingen, terug in de paragraaf verbonden partijen.  

 

Toetsingscriteria: 

 De informatievoorziening en communicatielijnen tussen gemeente en de verbonden partij zijn helder en 

overzichtelijk.  

 Er is voor iedere verbonden partijen op ambtelijk niveau een functionaris of afdeling die de rapportages 

beoordeelt.  

 Er is een ambtelijk aanspreekpunt voor een overzicht op alle verbonden partijen waaraan de gemeente 

deelneemt. 

 

Scheiding van taken en rollen 

De gemeente heeft een dubbelrol ten aanzien van verbonden partijen. De gemeente is tegelijk  

(mede-)eigenaar en opdrachtgever (klant). De vertegenwoordiger van de gemeente dient het belang van de 

gemeente te verdedigen in de klantrelatie met een verbonden partij, maar heeft ook verantwoordelijkheden 

als bestuurder van een de organisatie. Deze belangen lopen niet altijd parallel. Bestuurders kunnen hierdoor 

in een spagaat komen. Een mogelijke oplossing is om deze rollen te scheiden door (indien mogelijk) te 

kiezen voor een gedeelde vertegenwoordiging, waarbij de wethouder financiën dan de eigenaarsrol op zich 

neemt en de wethouder van het betreffende domein de klantrol. Een andere mogelijkheid is om deze 

scheiding van rollen in de ambtelijke ondersteuning aan te brengen, waarbij de rollen verspreid worden over 

twee afdelingen. 

 

  

                                                             
2 De Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht gemeenten om een register bij te houden van alle publiekrechtelijke samen-

werkingsverbanden (art. 27), aan te raden valt om ook de privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden bij te houden in het overzicht. 
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Toetsingscriteria: 

 De rollen van klant en eigenaar van een verbonden partij zijn gescheiden, in de bestuurlijke 

vertegenwoordiging en/of de ambtelijke ondersteuning van de vertegenwoordiging. 

 Collegeleden die zitting hebben in het algemeen bestuur van een verbonden partij, zijn in staat deze 

rollen te scheiden (bij een ongedeelde vertegenwoordiging). 

 

Bewaken eigen doelstellingen 

Bij samenwerking in een verbonden partij geeft de gemeente een stuk zelfstandigheid uit handen. De 

gemeente kan niet meer zelfstandig besluiten over de uitvoerig van de taken die in de verbonden partij zijn 

ondergebracht. Er moeten daarom binnen het raamwerk van de verbonden partij voldoende mogelijkheden 

zijn voor gemeenten om specifieke doelstellingen te behalen, bijvoorbeeld in de vorm van aanvullende 

dienstverlening (maatwerk). Daarnaast heeft de gemeente een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur - 

meestal een collegelid - die waakt over het belang van zijn gemeente bij de algemene besluiten. 

 

Toetsingscriteria: 

 Er zijn binnen het raamwerk van de verbonden partij voldoende mogelijkheden om specifieke eigen 

doelstellingen in te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van aanvullende dienstverlening. 

 

Periodieke evaluatie 

De uitvoering van beleidsdoelstellingen en de bedrijfsvoering van de organisatie van een verbonden partij 

worden jaarlijks geëvalueerd in de begrotingscyclus. Daarnaast is het verstandig om de relatie met 

verbonden partijen ook op een abstracter niveau periodiek te evalueren. Voldoet de samenwerking (nog) 

aan de verwachtingen? Is er reden om de (vorm van) samenwerking aan te passen of eventueel zelfs te 

beëindigen? Zaken die aan de orde kunnen komen in een evaluatie zijn onder andere: uitwisseling van 

informatie, de (bestuurlijke) samenwerkingsrelatie, doelbereid en efficiency. Het beleidskader voor deelname 

in verbonden partijen kan ook gebruikt worden als evaluatiekader. 

 

Toetsingscriteria: 

 Er zijn periodieke evaluaties (bijvoorbeeld eens per vier jaar) van de relatie met alle verbonden partijen.  

 De evaluatie is gericht op de informatievoorziening, de (bestuurlijke) samenwerkingsrelatie, doelbereiking 

en efficiency. 

 Eventuele leerpunten worden vastgelegd c.q. besproken met verbonden partij en de gemeenteraad en 

eventueel andere betrokkenen. 
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3. Situatieschets Steenbergen 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het dossieronderzoek gepresenteerd. Kort worden de verbonden 

partijen van de gemeente Steenbergen besproken en de wijze waarop de sturing is georganiseerd. 

Vervolgens worden de vorming van de ISD Brabantse Wal en de wijziging GR OGZ naar GGD West-Brabant 

besproken op basis van stukken uit het raadsinformatiesysteem.  

 

Verbonden partijen Steenbergen 

De gemeente Steenbergen neemt volgens de begroting 2015 deel in 12 verbonden partijen (tabel 3.1). De 

gemeente neemt deel in zes gemeenschappelijke regelingen met een openbaar lichaam, twee 

gemeenschappelijke regelingen met een gemeenschappelijk orgaan, drie vennootschappen (waarvan er één 

wordt geliquideerd) en een stichting.  

 

Burgemeester Vos vertegenwoordigt de gemeente in de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst en de West-

Brabantse Vergadering. Wethouder Zijlmans zit in het bestuur van het Werkvoorzieningsschap, 

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaters, Stichting Samenwerken en ISD Brabantse Wal.  

Wethouder Van den Bosch vertegenwoordigt Steenbergen in de aandeelhoudersvergaderingen van 

Intergas, Brabant Water en de Bank Nederlandse Gemeenten. Wethouder Van Geel is het enige collegelid 

met een functie in het dagelijks bestuur van een verbonden partij (GGD West-Brabant), daarnaast heeft hij 

ook de Regionale Ambulancevoorziening in zijn portefeuille. 

In totaal gaat er naar schatting 2,5 tot 3 mln. aan middelen van Steenbergen om in deze verbonden partijen. 

Dit is ongeveer 5 procent van de totale begroting. De grootste financiële risico's zitten waarschijnlijk bij de 

ISD Brabantse Wal en het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (vanwege de participatiewet) en 

eventueel de GGD West-Brabant (bij inbedding jeugdzorg/Wmo). De ISD Brabantse Wal en de GGD West-

Brabant zijn ook - mede daarom - als onderwerp van de casestudie gekozen. 
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Tabel 3.1 

Overzicht verbonden partijen (programmabegroting Steenbergen 2015) 
VERBONDEN PARTIJ DOEL EN TAKEN VERTEGENWOORDIGING BIJDRAGE (2015) RECHTSVORM 

Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant 

Veiligheid en hulpverlening, 
ongevallen en rampen 

Algemeen bestuur (26 leden) € 1.087.048 GR 

Werkvoorzieningsschap West 
Noord-Brabant 

Beschut werk Algemeen bestuur (9 leden)  € 285.759 GR 

GGD West-Brabant 
Openbare en preventieve 
gezondheidszorg 

Algemeen bestuur (18 leden), 
dagelijks bestuur 

€ 244.897 (algemeen) 
€ 195.962 (jeugd) 
€ 24.000 (EKD) 
€ 16.766 (adolescenten) 

GR 

Stichting Samenwerken 
Terugdringen afstand van 
deelnemers tot arbeidsmarkt 

Bestuur (3 leden) Onbekend Stichting 

Bank Nederlandse Gemeenten 
Financiële dienstverlening, 
dividend aandeelhouders 

AVA (0,02% aandelen) € 15.000 - (dividend) NV 

Intergas Holding B.V. 
Netbeheer (energie), regeling 
wordt geliquideerd 

AVA (aandelen verkocht) Nog € 75.000 te ontvangen BV 

RAV Brabant Midden-West-Noord Verlenen van ambulancezorg Algemeen bestuur (47 leden) € 0 GR 

Brabant Water Watervoorziening AVA (1,2% aandelen) € 0 (keert geen dividend uit) NV 

Regio West-Brabant  
(West-Brabantse Vergadering) 

Regionale samenwerking, 
beleidsmatig en strategisch 

Algemeen bestuur (19 leden) Onbekend GR 

ISD Brabantse Wal 
Bijstandsverlening, 
werkgelegenheid en 
inkomensvoorziening 

Gemeenschappelijk orgaan (3 
leden), Bergen op Zoom 
uitvoerend 

€ 793.795 GR 

Programma Schoolverzuim en 
Voortijdig Schoolverlaten 

Leerplichtwet en regionale meld 
en coördinatiefunctie 

Gemeenschappelijk orgaan (17 
leden), Breda uitvoerend 

€ 12.280 GR 

Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant 

Omgevingsrecht, leefbare en 
veilige werk- en leefomgeving 

Algemeen bestuur (27 leden) 
Bijdrage naar prestatie / 
verrekening naar afname 

GR 

 

De paragraaf verbonden partijen in de begroting is overigens niet volledig. In de lijst nevenfuncties van de 

collegeleden3 staat een aantal samenwerkingsverbanden zoals NV REWIN West-Brabant 

(investeringsmaatschappij) en stichting Inkoopbureau West-Brabant, die verbonden partijen van de 

gemeente Steenbergen zijn maar die ontbreken in de paragraaf verbonden partijen.  

 

Vorming ISD Brabantse Wal 2011-2014 

 

Inleiding 

De ISD Brabantse Wal is opgericht na een lang voortraject van pogingen om te komen tot een regionale 

sociale dienst in het westen van Brabant. Eerdere pogingen om in een groter verband samen te werken zijn 

gestaakt na een besluit van de gemeenteraad Bergen op Zoom in 2008. De gemeenten Steenbergen, 

Bergen op Zoom en Woensdrecht hebben daarna de mogelijkheden verkend van een samenwerking op het 

gebied van de backoffice activiteiten (Businesscase Intergemeentelijke Sociale Dienst, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Website gemeente Steenbergen ( https://www.gemeente-steenbergen.nl/over_de_gemeente/college_van_b_en_w/) 
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De drie gemeenten zien mogelijkheden voor samenwerking vanwege: 

 de natuurlijke verbinding tussen de drie gemeenten en het UWV op het Werkplein Brabantse Wal 

 de intensieve samenwerking op het gebied van beleid, jeugdwerkloosheid, Leerwerkloket, 

Werkgeversservicepunt, en het Regionaal Ketenoverleg 

 het UWV wordt getroffen door bezuinigingen. Deze zijn beter op te vangen binnen een Intergemeentelijke 

Sociale Dienst (ISD) dan individueel 

 

Uitgangspunten 

De gemeenten gaan een gemeenschappelijke regeling aan voor een intergemeentelijke sociale dienst.  

Er is gekozen voor een gemeenschappelijk orgaan, waarbij Bergen op Zoom de uitvoerende gemeente 

wordt. De dienstverlening wordt gezamenlijk. Beleidsdifferentiatie is op ieder gebied van de dienstverlening 

door ISD mogelijk, maar kan tot meerkosten voor de individuele gemeenten leiden. De bijdrage per 

gemeente wordt bepaald aan de hand van de verdeling 'klantaantal'. Het contact tussen de gemeente en de 

ISD wordt onderhouden door een regiefunctionaris (in dienst van de gemeente). In totaal levert de 

samenvoeging van de drie afdelingen (op termijn) een financieel voordeel op en de schaalvergroting biedt 

voor Steenbergen (en Woensdrecht) specifiek een oplossing voor de kwetsbaarheid van de eigen 

organisaties. 

 

Besluitvorming 

De colleges van de drie gemeenten hebben op 15 februari 2011 ingestemd met de ontwerpaanpak voor een 

ISD. Dit is op 23 februari medegedeeld aan de gemeenteraden. Een stuurgroep bestaande uit de 

portefeuillehouder, de gemeentesecretaris en het afdelingshoofd sociale zaken van iedere deelnemende 

gemeente heeft vervolgens een business case opgesteld met de feitelijke voordelen en nadelen/risico's van 

deelname. De colleges hebben op 24 mei met de business case ingestemd. 

 

Op 14 juni heeft de commissie Mens & Maatschappij de business case besproken. Er werden vooral vragen 

gesteld over de kosten per cliënt en beleidsvrijheid, niet te afhankelijk worden van Bergen op Zoom. Naar 

aanleiding van de bespreking zijn er door de VVD schriftelijk vragen ingediend over: 1) een exit-strategie,  

2) een plafond aan de kosten van de organisatie, 3) een meerjarenperspectief en 4) gevolgen beslissingen 

door de rijksoverheid (decentralisaties). In de raadsvergadering van 30 juni wordt het voorstel unaniem 

aangenomen, de wethouder (Van Geel) doet daarbij de toezegging dat bij de voorjaarsnota en de 

najaarsnota verantwoording wordt afgelegd over de kerngetallen (instroom/uitstroom per gemeente, kosten 

per cliënt). 

 

Sturing 

Na oprichting van de ISD wordt de begroting middels een raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad 

met de mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen. De jaarrekening wordt tegelijk met de 

begroting gedeeld met de gemeenteraad, maar deze is ter kennisname. Kwartaalrapportages worden 

gedeeld met de commissie mens en maatschappij. Voor zover bekend zijn deze stukken niet geagendeerd 

in de raad en worden er weinig (schriftelijke) vragen over ingediend. De gemeenteraad is steeds akkoord 

met de begroting zonder wijzigingen. 
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Ontwikkeling GGD West-Brabant 2011-2014 
 
Inleiding 

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GR OGZ) 

naar de GGD West-Brabant was een actualisatie. De inhoud van de formele regeling sloot inmiddels niet 

meer aan bij de praktijk en het wettelijk kader (Wet publieke gezondheid, Wet gemeenschappelijke 

regelingen) was ook gewijzigd. De wijziging had geen financiële consequenties. 

 

Concreet waren er drie redenen voor de wijziging: 

 in de nieuwe Wet publieke gezondheid staan een aantal nieuwe bepalingen t.a.v. de inrichting GGD 

 een aantal taken en bepalingen in de GR OGZ gebeurt in de praktijk niet meer (o.a. ambulancezorg, 

GHOR en huiselijk geweld) 

 de GGD West-Brabant heeft nieuwe verantwoordingsstructuren voor Kadernota en Beleidsbegroting 

 

Inrichting  

Met de Wet Publieke Gezondheid is de benoeming en positie van de directeur veranderd. De Directeur 

Publieke Gezondheid (DPG) geeft leiding aan de organisaties van de GGD en de GHOR. De besturen van 

de GGD en de veiligheidsregio dienen daarom met de benoeming van de DPG in te stemmen.  

Eén bepaling uit de wetswijziging publieke gezondheid is niet doorgevoerd: in principe dient de GGD 

regionaal congruent te zijn met de veiligheidsregio. De GGD West-Brabant is niet congruent met de 

veiligheidsregio en GHOR in Midden- en West-Brabant, dit wordt opgevangen met intensivering van de 

samenwerking tussen de GGD West-Brabant en de GGD Hart van Brabant.  

 

Taken 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op infectieziektes verschoof met de Wet Publieke 

Gezondheid naar de veiligheidsregio's, de GGD voert uit. Belangrijk hierbij is ook de inbedding 

Jeugdzorg/WMO, de GGD heeft de gemeenten ondersteuning geboden bij de decentralisaties in het sociale 

domein. Bij een aantal andere taken was de dienstverlening al wel ondergebracht in een andere organisatie, 

maar was de bestuurlijke verantwoordelijkheid officieel nog bij de GR OGZ gebleven: De Regionale 

Ambulance Voorziening (RAV) en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 

waren al onderdeel van de veiligheidsregio Midden en West-Brabant (opgericht 1-1-2005). Het advies en 

meldpunt kindermishandeling was al jaren geleden ondergebracht bij Bureau Jeugdzorg. Met de wijziging 

van 2014 is de GGD nu ook bestuurlijk niet meer verantwoordelijk voor deze taken en konden de betreffende 

artikelen (art. X, XI en XIa) worden geschrapt. 

 

Verantwoording 

De GR OGZ was ingericht als een collegeregeling met een getrapte verantwoordingstructuur: het bestuur 

van de GR OGZ legt verantwoording af aan de colleges van de deelnemende gemeenten, de colleges aan 

de raden. In de praktijk gingen kadernota, begroting en jaarrekening naar de gemeenteraad en het 

vertegenwoordigende collegelid legde verantwoording af over het door hem gevoerde beleid in het 

Algemeen Bestuur van de regeling. De wijziging in de gemeenschappelijke regeling gaf hier invulling aan. 

 

Besluitvorming 

De gemeenteraad heeft zonder vragen met de wijziging ingestemd (hamerstuk, 27 februari 2014).  
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Sturing 

De gemeenteraad heeft in 2013 een zienswijze ingediend om niet in te stemmen met de beleidsbegroting 

GR OGZ, dit op voorstel van het college. Het voorstel was een resultaat van het ambtenaren overleg 

volksgezondheid en de financiële werkgroep van de West-Brabantse Vergadering. De gemeenteraad heeft 

verder in de periode 2011-2014 geen afwijkende zienswijzen ingediend of schriftelijke vragen gesteld.  
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4. Bevindingen  

In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van beleid door middel van verbonden partijen getoetst op basis van de 

succesfactoren zoals gepresenteerd in paragraaf 2.4. Aan ieder cluster van succesfactoren is een paragraaf 

gewijd. De uitvoeringspraktijk is bestudeerd aan de hand van twee case studies, te weten ISD Brabantse 

Wal en GGD West-Brabant. 

 

Beleidskader verbonden partijen 

De meerwaarde van een beleidskader, bijvoorbeeld in de vorm van een Nota Verbonden Partijen, is dat de 

gemeente invulling kan geven aan de wensen van deelname in verbonden partijen. Een nota biedt ook een 

afwegingskader voor het overwegen of evalueren van de deelname in een verbonden partij. Hiermee is een 

Nota Verbonden Partijen een belangrijk sturingsinstrument waarmee de raad invulling kan geven aan haar 

kaderstellende rol. 

 

Nota verbonden partijen 

Er circuleert in de gemeente Steenbergen een notitie met daarin de belangrijkste uitgangspunten 

(spelregels) voor het aangaan van - en omgaan met verbonden partijen. Deze nota is echter niet officieel 

vastgesteld door de raad. Voor zover te traceren is de 'nota' ook niet besproken in een 

commissievergadering. Van de geïnterviewde raadsleden was er slechts één bekend met het document. 

 

Hoewel het document nooit is vastgesteld en derhalve geen officiële status heeft, is de inhoud beoordeeld 

aan de hand van het toetsingskader van dit onderzoek. De in het document vermelde spelregels zijn: 

 Actieve informatievoorziening college: er dient een tijdige, juiste en volledige informatiestroom op gang te 

worden gebracht, die het mogelijk maakt verantwoording af te leggen en die de raad in positie brengt om 

(gevraagde) nieuwe kaders te stellen. 

 Bestuurlijke verantwoordelijkheid en vertegenwoordiging: per verbonden partij wordt bekeken of de rollen 

van klant en eigenaar in één vertegenwoordiger verenigd worden of verdeeld, de keuze voor één 

vertegenwoordiger dient te worden gemotiveerd. 

 Actieve ondersteuning: elke verbonden partij heeft een verantwoordelijk collegelid en een 

verantwoordelijk gemeentelijk ambtelijk adviseur (contactambtenaar). De contactambtenaar draagt, 

indien nodig, zorg voor regionale ambtelijke afstemming. 

 Zienswijze begroting en kennisname jaarrekening: de begrotingen, jaarrekeningen en kaderbrief van de 

gemeenschappelijke regelingen worden geagendeerd voor de gemeenteraad. De ontwerpbegroting en 

ontwerpjaarrekening worden uiterlijk 1 mei naar de gemeenten verstuurd. 

 Aangaan verbonden partij: het eventuele aangaan van een verbonden partij gaat op basis van een 

afwegingskader. Dit afwegingskader wordt ook toegepast indien een heroverweging van de relatie met de 

verbonden partij nodig is. 

 Financieel instrumentarium: de gemeente dient over een instrumentarium te beschikken om vorm en 

inhoud te kunnen geven aan beheer en controle van een verbonden partij. 

 

Deze 'spelregels' komen grotendeels overeen met de 'good practice' die voor dit onderzoek als 

toetsingskader is gebruikt. Daarbij valt op dat er in de spelregels wel de nodige aandacht voor de control 

functie van het college (financieel instrumentarium) en wat minder aandacht voor het bewaken van de eigen 

doelstellingen. Ook is het perspectief van de gemeenteraad slechts in beperkte mate terug te vinden in de 

spelregels. Niettemin zou de nota - indien vastgesteld - op inhoudelijke gronden in principe een compleet 

beleidskader bieden. De notitie geeft inzicht in de mogelijke vormen van samenwerking; het stuk biedt een 

afwegingskader voor deelnemen (en rechtsvorm) of zelf doen en de spelregels voor sturing en controle 

worden benoemd. 
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Het niet vastgestelde document wordt in de praktijk ook niet gebruikt als leidraad voor de aansturing van 

verbonden partijen. Een aantal van de hierin genoemde uitgangspunten zien we in de praktijk echter wel 

terug, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de ISD. Voorafgaand aan deelname in een verbonden partij 

maakt het college een afweging voor een bepaalde rechtsvorm en bespreekt de voor- en nadelen van 

deelname met de raad.  

 

Hoewel de raadsleden aangeven weinig behoefte te hebben aan een (nieuw) beleidskader, hanteert de raad 

van Steenbergen al jaren hetzelfde uitgangspunt: zelf doen, tenzij een gemeenschappelijke regeling duidelijk 

voordelen biedt en bij voorkeur samenwerken op gelijkwaardige basis.  

 

Momenteel wordt er in het samenwerkingsverband Regio West-Brabant gewerkt aan een 

gemeenschappelijk beleidskader. Het doel is om één lijn te trekken in de omgang met verbonden partijen. In 

de herziening wordt ook een recente wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen verwerkt. De Nota 

moet o.a. handvatten geven hoe om te gaan met de nieuwe vorm van gemeenschappelijke regeling die 

mogelijk is (de bedrijfsvoeringsorganisatie).  

 

Afspraken met verbonden partijen 

In de gemeenschappelijke regelingen zijn idealiter duidelijke bepalingen opgenomen over de procedures 

voor het vaststellen van de belangrijkste stukken: begroting en jaarrekening. Hier zijn ook een aantal 

wettelijke bepalingen op van toepassing (art. 34b en art. 35 Wgr). Deze bepalingen zijn per 1 januari 2015 

(deels) gewijzigd: verbonden partijen rapporteren nu rechtstreeks aan de raad en raden hebben nu langer de 

tijd voor behandeling van de ontwerpbegroting.  

 

De relevante wettelijke bepalingen zijn: 

 het (dagelijks) bestuur zendt voor 15 april de kadernota en de voorlopige jaarrekening naar de 

gemeenteraden 

 het dagelijks bestuur zendt acht weken voordat deze wordt vastgesteld de ontwerpbegroting naar de 

gemeenteraden 

 de raden kunnen elk afzonderlijk een zienswijze over de ontwerpbegroting indienen, deze worden door 

het dagelijks bestuur bij de ontwerpbegroting gevoegd alvorens deze wordt aangeboden aan het 

algemeen bestuur (indien van toepassing)  

 bij begrotingswijzigingen wordt dezelfde procedure gehanteerd (termijn, zienswijze). In de 

gemeenschappelijke regeling kan voor bepaalde categorieën wijzigingen hiervan worden afgeweken 

 

Afspraken met de ISD 

De gemeenschappelijke regeling ISD rapporteert al vanaf het begin rechtstreeks aan de gemeenteraad. Het 

bestuur hanteert hierbij 1 april als uiterste datum voor het toezenden van de begroting en 1 mei voor de 

jaarrekening. De begroting 2013 en 2014 werden later toegezonden dan 1 april, de jaarrekening 2012 en 

2013 voor 1 mei. Te verwachten valt dat het voor de ISD geen probleem is om te voldoen aan de (nieuwe) 

wettelijke termijn van 15 april. 

 

Bij de ISD zijn bestuursbevoegdheden gemandateerd aan het hoofd ISD op het gebied van Sociale Zaken 

en flankerend beleid. De beleidsbevoegdheid blijft bij de gemeenteraden respectievelijk colleges van de 

afzonderlijke gemeenten. Aan het gemeenschappelijk orgaan zijn geen bevoegdheden gemandateerd, 

anders dan het vaststellen van begroting en jaarrekening en de werving/selectie van het hoofd ISD. Deze 

wijze van mandatering maakt de afdeling Sociale Zaken van Bergen op Zoom o.a. verantwoordelijk voor de 

voorbereiding van beleid op de taakvelden van de ISD. 
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Afspraken met de GGD 

De gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant rapporteerde voor de wijziging niet rechtstreeks aan de 

gemeenteraad. De raad ontving normaal medio mei de ontwerpbegroting, inclusief een begeleidend 

schrijven van het college met de uitkomsten van het overleg over de begroting in het algemeen bestuur. De 

gewijzigde regeling van 1 januari 2014 is meer in overeenstemming met de Wgr, maar bevat geen duidelijke 

termijnen voor het toesturen van ontwerpbegroting en jaarrekening. Het is de bedoeling dat de stukken nu 

eerder zullen worden aangeleverd, want in het verleden is het een aantal keer voorgekomen dat de raad 

eigenlijk te weinig tijd had om een zienswijze op te stellen. 

 

De GGD West-Brabant is een organisatie met wettelijke taken: uitvoering van de gemeentelijke taken in de 

Wet publieke gezondheid. Daarnaast hebben de gemeenten de toezichtstaken in de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen opgedragen aan de GGD. Verder kunnen gemeenten (en derden) andere 

taken opdragen aan de GGD op basis van specifieke mandaten waarmee afnamecontracten tussen de GGD 

en individuele gemeenten kunnen worden afgesloten (flexibele dienstverlening).  

 

Informatievoorziening aan de raad 

Het is belangrijk dat de raad tijdig en volledig wordt geïnformeerd over (bijzondere) ontwikkelingen bij de 

verbonden partijen. Uit de informatievoorziening aan de raad wordt duidelijk hoe het college sturing geeft 

aan en toezicht houdt op de verbonden partijen.  

 

Algemeen 

Er is vrij weinig discussie in de raad over zowel de GGD als de ISD naar aanleiding van de behandeling van 

de begroting, jaarrekening en kadernota. Er wordt incidenteel een enkele financiële of verduidelijkende vraag 

gesteld, maar verder niet. Raadsleden gaven aan dat dergelijke vragen over het algemeen goed beantwoord 

worden. Dan is er geen reden om verder te discussiëren of te agenderen. 

 

Afgelopen jaar hebben de regie-ambtenaren van de gemeente Steenbergen een informatiebijeenkomst 

georganiseerd voor raadsleden over de transities in het sociaal domein, specifiek over de participatiewet. Bij 

deze bijeenkomst werd er wel veel gesproken over de ISD en participatie en werden er meer vragen gesteld 

dan bij de behandeling van de jaarstukken en andere rapportages. Dit soort extra bijeenkomsten 

georganiseerd door ambtenaren van de gemeente wordt goed bezocht. 

 

In het gesprek met de raadsleden kwam een verschil in informatiebehoefte naar voren waar het gaat om de 

beleidsuitvoering via verbonden partijen. Dit spitste zich toe op de openbaarheid en beschikbaarstelling van 

de notulen van vergaderingen van het algemeen bestuur van een verbonden partij. Deze notulen kunnen 

inzicht bieden in de manier waarop de collegeleden hun vertegenwoordigende rol invullen en zouden 

daarom volgens sommige raadsleden beschikbaar moeten zijn. In het kader van onderhandelingen is het 

echter niet altijd wenselijk om deze informatie te delen. Andere raadsleden benadrukken dat de raad al meer 

dan genoeg informatie te verwerken krijgen en vinden het daarom niet nodig om deze verslagen beschikbaar 

te stellen. Waar de raadsleden het wel over eens zijn is dat het college actiever mag informeren over 

relevante ontwikkelingen bij verbonden partijen. 

 

Informatievoorziening vanuit de ISD 

De ontwikkelingen bij de ISD (omvang klantenbestand, instroom/uitstroom en doelrealisatie) worden aan de 

raad gecommuniceerd middels kwartaalrapportages. De rapportages worden meestal ter kennisname 

toegestuurd en niet geagendeerd. Een enkele keer komt er een vraag over de kwartaalrapportages of 

jaarstukken, maar dit heeft in de afgelopen drie jaar niet tot een debat geleid. Een verklaring hiervoor is dat 

in bedrijfsmatig opzicht de resultaten van de ISD gunstig zijn: de beoogde efficiencywinst is gerealiseerd. 
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Hierdoor is er kennelijk voor de raadweinig reden om de aandacht te verscherpen. Het klantbestand is sinds 

de vorming van de ISD wel gestegen onder invloed van de recessie (en sluiting van Philip Morris), maar de 

kosten per cliënt zijn lager dan voorheen. 

 

Informatievoorziening vanuit de GGD 

De raad wordt jaarlijks inzicht geboden in de financiële bijdrage vanuit Steenbergen aan de GGD en welke 

prestaties daarvoor worden geleverd. Meer inhoudelijke informatie over activiteiten/resultaten van de GGD 

worden niet via (tussen)rapportages aan de raad gecommuniceerd, zoals dat wel bij de ISD gebeurt. Deze 

informatie is wel beschikbaar op aanvraag. Omdat de raad hierdoor mogelijk wat ver van het werk van de 

GGD komt te staan, onderneemt de GGD een aantal initiatieven om de raden in de regio over hun 

werkzaamheden te informeren. Een voorbeeld hiervan is een pas gelanceerde website 

(www.gezondwestbrabant). Een ander voorbeeld is het organiseren van informatiebijeenkomsten. 

Een recent verzoek van de GGD om in de raad van Steenbergen een presentatie te geven over de taken die 

de GGD voor de gemeente uitvoert werd in eerste instantie afgewezen wegens gebrek aan tijd bij de 

raadsleden. Er wordt gekeken naar nieuwe data voor een presentatie maar in het algemeen kunnen 

verbonden partijen maar moeilijk een podium krijgen om te vertellen wat zij voor de gemeente doen. 

 

Ambtelijke borging en ondersteuning 

De ambtelijke borging en ondersteuning kan worden vormgegeven door per verbonden partij een 

functionaris aan te wijzen c.q. aan te stellen die fungeert als contactpersoon en adviseur. Deze overlegt met 

de verbonden partij over dienstverlening aan de gemeente en met de collega's bij de andere deelnemende 

gemeenten voorafgaand aan het bestuurlijk overleg. Daarnaast dient ook de ambtelijke verantwoordelijkheid 

voor de control functie helder te worden belegd. Er dient een ambtenaar of afdeling te zijn die de procedures 

bewaakt en de financiële stukken beoordeelt.  

 

In Steenbergen is de ambtelijke ondersteuning van wethouders die de gemeente vertegenwoordigen in een 

verbonden partij geborgd via regie-ambtenaren. Deze onderhouden o.a. het contact met de organisatie, 

adviseren de wethouder in voorbereiding op bestuursvergaderingen en voorzien de stukken die vanuit de 

verbonden partij naar de gemeenteraad worden gestuurd van een college-advies. Hoe de samenwerking 

met de verbonden partij en met de andere gemeenten is vormgegeven verschilt per partij.  

 

Ambtelijke borging en ondersteuning ISD 

De ISD kent een aantal overlegvormen met de verschillende betrokkenen. Eens in de vier weken is er 

afstemmingsoverleg tussen de afdelingshoofden sociale zaken van de gemeenten en de 

regiefunctionarissen. In de beginfase was dit eens in de twee weken. Beleidsoverleg tussen regie-

functionarissen en beleidsmedewerkers van de gemeenten is ook eens in de vier weken. Omdat er maar 

drie deelnemende gemeenten zijn, is het goed mogelijk om de afstemming steeds gezamenlijk te doen. 

Volgens de betrokkenen wordt er hiermee voldoende overlegd. Ambtelijk ligt het initiatief alleen wel erg 

duidelijk bij de gemeente Bergen op Zoom. Voorstellen voor beleid komen daar vandaan. 

 

Ambtelijke borging en ondersteuning GGD 

De structuur van de ambtelijke ondersteuning van de samenwerking bij de GGD is noodzakelijkerwijs anders 

georganiseerd dan die van de ISD. De GGD heeft zelf ook ambtelijk contactpersonen aangewezen voor de 

gemeenten. Afstemming tussen de GGD en de gemeente Steenbergen vindt dus plaats tussen de regie-

functionaris van de gemeente en de contactambtenaar van de GGD. Ambtelijk vooroverleg (AOV) met de 

andere deelnemende gemeenten vindt zo'n zes keer per jaar plaats, bestuurlijk (AB) overleg vier keer per 

jaar. Het dagelijks bestuur wordt ondersteund vanuit de GGD.  
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Onderlinge afstemming tussen de gemeenten gaat tegenwoordig beter dan enige jaren geleden. De 

gemeente Steenbergen stemt voor het AOV nog af met de andere Brabantse Wal gemeenten. Dit is een 

werkwijze die vanuit de GGD wordt toegejuicht, maar die wel tot gevolg heeft dat er een verwatering van het 

Steenbergse standpunt plaatsvindt (in ruil voor een 'luidere' stem binnen het overleg). 

 

Scheiding van taken en rollen 

Ten aanzien van verbonden partijen hebben vertegenwoordigers van de gemeente (collegeleden) een 

dubbelrol: ze zijn opdrachtgever/klant en eigenaar. Gemeenten kunnen deze rollen scheiden door twee 

vertegenwoordigers aan te wijzen, maar dit komt in de praktijk veel minder vaak voor dan een ongedeelde 

vertegenwoordiging. Indien de gemeente een plaats in het dagelijks bestuur van een verbonden partij heeft 

ontstaat er ook nog een dubbelrol: die van bestuurder van een organisatie en vertegenwoordiger van de 

gemeente. Ambtelijk kunnen de rollen van klant (advies) en eigenaar (control) ook gescheiden worden, of 

ondergebracht bij één functionaris. 

  

De gemeente Steenbergen heeft bij alle verbonden partijen - zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau - de 

eigenaar- en klantrol verenigd in één persoon. Bij de GGD speelt ook mee dat de vertegenwoordiger van 

Steenbergen, de heer Van Geel, lid is van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Breda en 

Roosendaal hebben hun vertegenwoordiging in de GGD wel gescheiden. Deze gemeenten gebruiken hun 

gedeelde vertegenwoordiging in lastige situaties, als de gemeenten tegen een voorstel van het DB stemmen 

bijvoorbeeld. Een DB-lid hoeft zo niet tegen zijn eigen voorstel te stemmen. Deze situatie is wel uitzonderlijk. 

 

Het lastige van een heldere scheiding van rollen bij een ongedeelde vertegenwoordiging is dat het een 

subtiele (interne) afweging is. In de praktijk zien betrokkenen dat bestuurders wel degelijk vanuit 

verschillende kanten worden beïnvloed. In perioden van bezuinigingen worden bijvoorbeeld op bestuurlijk 

niveau beslissingen genomen die niet in alle gemeenten gesteund worden. De collegeleden die namens 

Steenbergen in het bestuur vertegenwoordigd zijn, moeten dan een moeilijk besluit uitleggen in de eigen 

gemeenteraad. Soms krijgen ze daarbij steun van de organisatie en elkaar. Tegelijkertijd dient de wethouder 

als vertegenwoordiger de wens van de gemeente(raad) uit te dragen in het bestuur. Dat veronderstelt een 

andere houding dan het uitleggen/verdedigen van een bestuursbesluit aan de raad.  

De ambtelijke ondersteuning van de gemeente probeert dit te ondervangen door de wethouder met een 

duidelijk standpunt naar de AB vergadering te sturen, maar dit lukt niet altijd. De boodschap aan de raad is 

dan dat de wethouder heeft geprobeerd om 'A' te bereiken voor Steenbergen, maar dat het 'B' is geworden. 

 

In het gesprek met de raadsleden werd het voorbeeld van de bijdrage Jeugd GGZ gebruikt om de spanning 

te duiden. Steenbergen wilde de bijdrage eerst wel innen, maar landelijk geven steeds meer gemeenten te 

kennen dit niet te zullen doen. Bergen op Zoom denkt er nu ook over om de bijdrage niet te innen en -

aangezien de Brabantse Wal gemeenten beleid op dit terrein met elkaar afstemmen - geeft de wethouder nu 

aan er moeite mee te hebben om 'uit de band te springen'. 

 

Bewaking eigen doelstellingen 

Bij samenwerking in een verbonden partij geeft de gemeente een deel van de directe invloed uit handen. De 

gemeente kan niet meer zelfstandig besluiten over de uitvoerig van de taken die in de verbonden partij zijn 

ondergebracht. Om toch specifieke wensen/doelstellingen van de eigen gemeente gedaan te krijgen zijn er 

vaak mogelijkheden om maatwerk-afspraken te maken met de verbonden partij. Daarnaast heeft de 

gemeente een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur die waakt over het gemeentelijk belang.  
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Algemeen 

Efficiency en schaalvoordelen zijn belangrijke redenen om deel te nemen aan een verbonden partij. Bij 

maatwerk gaat een deel van die voordelen verloren. Bij zowel de ISD als de GGD gaven alle 

gesprekspartners aan dat er ruim voldoende mogelijkheden voor maatwerk zijn, maar dat de gemeente 

Steenbergen terughoudend is in het afnemen van maatwerk. Het kost namelijk wel extra. Het verschil tussen 

de ISD en de GGD op dit vlak is vooral de waarde die er binnen de samenwerking/organisatie gehecht wordt 

aan flexibele dienstverlening. 

 

Het bewaken van eigen doelstellingen vraagt in de eerste plaats de mogelijkheid om maatwerk- afspraken te 

kunnen maken. Dit is in principe bij zowel de GGD als de ISD mogelijk. In de praktijk maakt de gemeente 

Steenbergen van deze mogelijkheden nauwelijks of geen gebruik.  

Verder is het van belang om via het algemeen bestuur invloed uit te kunnen oefenen op de op de koers van 

de verbonden partij (de eigenaarsrol). Dit blijkt zowel bij de ISD als bij de GGD niet altijd even goed uit de 

verf te komen. Bij de GGD is de invloed van Steenbergen als een van de vele deelnemende beperkt. Bij de 

ISD zou de invloed in principe groter kunnen zijn, omdat deze uit niet meer dan drie gemeenten bestaat en 

besluitvorming in de praktijk plaatsvindt op basis van consensus. De voorbereiding van besluitvorming wordt 

echter volledig gedaan door de ambtenaren van Bergen op Zoom, hierdoor is de positie van Bergen op 

Zoom binnen de ISD dominant.  

 

Mogelijkheden voor en behoefte aan maatwerk bij de ISD 

Bij de ISD - een organisatie met maar drie deelnemers - is er (ambtelijk en bestuurlijk) een duidelijke 

voorkeur om de dienstverlening volledig uniform te houden. Er is intensief overleg tussen de ambtenaren en 

bestuurders. De uitdaging voor de ISD zit erin om de verschillende werkwijzen en regelingen van de 

deelnemende gemeenten te harmoniseren zodat de herkomstgemeente niet relevant is voor de 

dienstverlening die hij/zij kan ontvangen. Er is één bestand met cliënten en die worden gelijkwaardig 

behandeld. Differentiatie naar woongemeente zou hier onwenselijk zijn. De raad heeft wel de behoefte 

uitgesproken om zicht te houden op de Steenbergse situatie. In de rapportage van de ISD worden daarom 

instroom en uitstroomcijfers per gemeente opgenomen.  

 

Bewaking eigen doelstellingen bij de ISD - beleidskader 

In de business case ISD is duidelijk een afweging gemaakt tussen voor en nadelen van (verschillende 

vormen van) samenwerking. Hoewel de uitvoering wordt ondergebracht bij Bergen op Zoom krijgt de 

organisatie een eigen bestuur. Binnen het bestuur heeft Bergen op Zoom twee stemmen en Steenbergen en 

Woensdrecht ieder één. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Er staat in de 

gemeenschappelijke regeling verder niet vermeld wat er gebeurt bij een staken van de stemmen, dit is 

opmerkelijk. Gaat een voorstel dan van tafel, wordt er bemiddeling ingeschakeld of bepaalt Bergen op Zoom 

in zo'n geval? 

 

Bewaking eigen doelstellingen bij de ISD - rol gemeenschappelijk orgaan 

De ISD is ondergebracht bij de afdeling Sociale Zaken van Bergen op Zoom. Het gemeenschappelijk orgaan 

speelt geen rol bij de dagelijkse gang van zaken, de ISD krijgt direct instructie van de wethouder van Bergen 

op Zoom. Hierdoor is de invloed van de gemeente Steenbergen op de organisatie beperkt.4 De mate van 

overeenstemming in het gemeenschappelijk orgaan over de koers van de organisatie is groot: zo veel 

mogelijk mensen aan het werk. Discussies over beleidsprioriteiten zijn er momenteel niet. Het gebrek aan 

invloed op hoe het beleid wordt ingevuld (beleidsvoorbereiding en uitvoering) wordt echter wel als een gemis 

beschouwd in Steenbergen.  

                                                             
4 Op dit punt wordt dieper ingegaan in 5.7 Periodieke evaluatie, onder kopje 'Evaluatie ISD' 
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Bewaking eigen doelstellingen bij de ISD - rol hoofd ISD 

Bij de ISD is er op ambtelijk vlak een onduidelijke situatie in de taken en rollen van het hoofd ISD. De drie 

wethouders worden in het gemeenschappelijk overleg bij het afstemmen van beleid ondersteund door een 

adviseur. In het geval van Bergen op Zoom is deze adviseur het hoofd ISD. Als hoofd ISD is hij echter ook 

de opdrachtnemer van de uitkomst van het overleg en vertegenwoordigt hij de organisatie ISD. De 

onduidelijkheid zit erin dat de rollen van (persoonlijk) adviseur en (onafhankelijk) vertegenwoordiger van de 

organisatie onverenigbaar lijken. De ISD is echter geen onafhankelijke organisatie, maar de afdeling sociale 

zaken van de gemeente Bergen op Zoom. Dat is het gevolg van de keuze voor een gemeenschappelijk 

orgaan met centrumgemeente constructie. De praktijk lijkt dus wel in overeenstemming met de afspraken en 

mandaten zoals die zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, maar niet met de verwachtingen van 

de gemeente ten aanzien van de uitwerking ervan. 

 

Mogelijkheden voor en behoefte aan maatwerk bij de GGD 

De GGD is een veel grotere organisatie met een uitgebreidere dienstverlening en vooral meer deelnemende 

gemeenten. Er is veel ruimte voor maatwerk. In de gemeentelijke bijdrage zit standaard al een bedrag voor 

maatwerk, dat in overleg wordt ingevuld naar wens van de gemeente. Dit is sinds 2014 uitgebreid en meer 

vraaggericht gemaakt. Het maatwerkpakket wordt ambtelijk afgestemd en de thema's bepaald aan de hand 

van de uitslag van GGD-onderzoek en de Nota volksgezondheid van de gemeente Steenbergen. Daarnaast 

kan de GGD extra taken binnen het sociaal domein voor gemeenten uitvoeren, maar Steenbergen maakt 

hier - naar wens van de raad - geen gebruik van. 

 

Bewaking eigen doelstellingen bij de GGD 

Bij de GGD zit de moeilijkheid bij het uitoefenen van invloed op de organisatie vooral in de hoeveelheid 

energie die het kost om de andere gemeenten te overtuigen. De neiging in het algemeen bestuur is om mee 

te gaan in voorstellen die worden opgesteld door de organisatie (binnen kaders dagelijks bestuur). Als een 

gemeente het niet eens is met een handelswijze en een alternatief wil voorstellen, moet deze de rest zien te 

overtuigen van nut en noodzaak. Met achttien gemeenten is dit geen gemakkelijke opgave. 

 

Periodieke evaluatie 

Voor een effectieve aansturing en bijsturing is het van belang dat er periodieke c.q. jaarlijkse evaluaties 

plaatsvinden van de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de bedrijfsvoering van verbonden partijen. Dit 

is idealiter geïntegreerd in begrotingscyclus. Daarnaast is het verstandig om de relatie met verbonden 

partijen ook op een abstracter niveau periodiek te evalueren. Voldoet de samenwerking (nog) aan de 

verwachtingen? Is er reden om de samenwerking aan te passen of eventueel zelfs te beëindigen?  

 

In de praktijk van de gemeente Steenbergen wordt het evaluatie-instrument in voorkomende gevallen 

toegepast. In beide onderzochte casussen (ISD en GGD) is recent een evaluatie uitgevoerd. Beide 

evaluaties zijn geïnitieerd door (het bestuur van) de organisaties zelf. De resultaten zijn of worden achteraf 

gedeeld met de gemeente(raden).  

 

Vanuit de Steenbergense raad wordt in principe waarde gehecht aan het evalueren van de samenwerking 

met verbonden partijen. Daarbij wordt wel aangegeven dat hieraan vooral behoefte bestaat, wanneer uit 

signalen blijkt dat het niet goed gaat. Een andere reden voor de raad om niet of niet te veel te willen 

evalueren is dat  een aantal verbonden partijen (zoals de veiligheidsregio, uitvoeringsdienst en GGD) min of 

meer verplicht zijn en het daarom weinig zin om de relatie te heroverwegen. 
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Evaluatie ISD 

Eind 2014 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de ISD, waarvan de uitkomsten op het moment van dit 

onderzoek van de rekenkamercommissie nog niet openbaar waren. De betrokkenen konden slechts beperkt 

mededelingen doen over de uitkomsten van de evaluatie, maar de belangrijkste knelpunten werden wel 

duidelijk. Qua resultaten voldoet de organisatie aan alle verwachtingen, maar in de samenwerking en 

aansturing zijn er aandachtspunten (zie de eerder genoemde aandachtspunten onder 5.6). 

 

Evaluatie GGD 

Bij de GGD heeft een evaluatie plaatsgevonden van de samenwerking in het tweede jaar van de 

bezuinigingen (2012). Daar kwam het beeld uit dat de GGD op afstand staat en dat de gemeenten zichzelf 

niet als 'eigenaar' zien. Op basis van deze uitslag is de GGD toen begonnen met een drietal experimenten 

om de dienstverlening meer te flexibiliseren. De experimenten hebben betrekking op: inspecties 

kindercentra, maatwerk preventieprogramma's en rol GGD in het sociale domein. Bij elk van de 

experimenten krijgen gemeenten op een bepaald vlak meer keuze in wat de GGD voor hen doet. 

De planning is dat deze experimenten na twee jaar worden geëvalueerd.  
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5. Aanbevelingen 

Actualiseer het beleidskader 

 Stel een Nota Verbonden Partijen op en stel deze officieel vast. De eerder opgestelde nota met zes 

kaderstellende spelregels kan dienen als basis hiervoor. 

 In de Nota Verbonden Partijen kunnen bijvoorbeeld duidelijk gewenste kenmerken van de relatie van de 

gemeente Steenbergen met Verbonden Partijen expliciet worden gemaakt: 

 Alleen een verbinding met partijen aangaan wanneer het duidelijke voordelen oplevert ten opzichte van 

het als gemeente zelfstandig doen, er moet een duidelijk positieve business case zijn. 

 Samenwerking met andere gemeenten bij voorkeur op gelijkwaardige basis. 

 In het huidige beleidskader is sprake van één vertegenwoordiger van de gemeente en één ambtelijk 

adviseur per verbonden partij, maar wenselijker is, indien mogelijk, een keuze te maken voor 

gescheiden taken en rollen ten aanzien van een verbonden partij. 

 Bij evaluaties kan op het beleidskader / de business case worden teruggegrepen. Het schept 

duidelijkheid over de verwachtingen ten aanzien van de relatie met verbonden partijen, ook voor nieuwe 

raadsleden. 

 

Bespreek als Raad de informatiebehoefte ten aanzien van verbonden partijen 

 Er is onduidelijkheid over welke informatie, wanneer beschikbaar zou moeten zijn en in hoeverre deze 

voorzien zou moeten zijn van begeleidend commentaar (duiding). Voorbeelden zijn kwartaalcijfers en 

verslagen van bestuursvergaderingen. 

 In gesprek met de raadsleden kwamen verschillen van mening ten aanzien van de behoefte aan 

informatie van verbonden partijen aan de orde. Het is wenselijk om hier als Raad een duidelijk 

standpunt over te bepalen. 

 

Biedt verbonden partijen een podium in de raad 

 Er ontstaat een zekere afstand tussen de gemeente en de taken die op afstand worden geplaatst in een 

verbonden partij. Het gaat echter nog steeds om gemeentelijke taken. Zeker als het gaat om 

dienstverlenende taken is het nuttig om deze verbonden partijen uit te nodigen om bijvoorbeeld eens 

per raadsperiode (nieuwe) raadsleden te informeren over wat zij voor de gemeente doen. 

 

Bespreek een herziening van de relatie met de ISD 

 Wij constateren een verschil tussen verwachtingen en praktijk ten aanzien van de structuur van de 

samenwerking in de ISD. De ISD is niet zo onafhankelijk van de gemeente Bergen op Zoom als vooraf 

gedacht. Hier moet worden gezocht naar een oplossing in de structuur. Gedacht kan worden aan een 

wijziging in de stemverhouding en aan het onderbrengen van de adviserende en besturende taak bij 

twee verschillende personen. 

 

Pak evaluatie van de relatie met verbonden partijen structureel aan.  

 Evaluatie van de samenwerking in een verbonden partij verdient een eigen moment, buiten de planning- 

en control-cyclus van begroting en jaarstukken. Is de structuur en inhoud van de samenwerking nog 

naar wens van de deelnemende gemeenten? Of moet er iets worden bijgesteld?  

 Het opstellen van een dergelijke evaluatie kan worden ondergebracht bij de verbonden partijen, deze 

nemen hier al wel eens het initiatief voor maar (nog) niet op structurele basis. Bij het aangaan van een 

nieuwe samenwerking kan het ook al worden opgenomen in de afspraken met de verbonden partij 

(zoals bij de ISD gebeurd is). 
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6. Reactie van College B&W Gemeente Steenbergen 
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7. Nawoord van de Rekenkamercommissie 
 

De Rekenkamercommissie is blij met de uitgebreide en inhoudelijke reactie van het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Steenbergen op het rapport. 

De Rekenkamercommissie constateert dat haar rapport op het juiste moment een bijdrage levert aan een proces van het 

ontwikkelen van een (hernieuwde) visie op samenwerken van de gemeente in Verbonden partijen, in al zijn ambtelijke en 

bestuurlijke geledingen. Het feit dat dit proces zich ook bij twee andere gemeenten van de Brabantse Wal voltrekt is 

verheugend. 

Samenwerking in grotere bestuurlijke verbanden zal in de toekomst steeds belangrijker worden en afspraken over de 

democratische controle – aan de voorkant van het traject, zoals u aangeeft – zijn daarom noodzakelijk. 

Wij hebben begrip voor het feit dat uw college in afwachting van de evaluatie bij de ISD nog geen standpunt inneemt t.a.v. 

onze aanbeveling inzake herziening van de relatie met de ISD.  

Graag bieden wij ons rapport, samen met de reactie van het college, aan de gemeenteraad van Steenbergen aan 

Steenbergen, 5 augustus 2015,  

 

 

De Rekenkamercommissie van de gemeente Steenbergen, 

           
M.E.W.  Scholte – Frijters,    drs. S. Verheij, 

Secretaris      Voorzitter 

 

De samenstelling van de Rekenkamercommissie was ten tijde van het onderzoek als volgt: 

 

Mevrouw S. (Saskia) Verheij    voorzitter 

De heer Q.G.J. (Kuun) de Boer   tot 1 april 2015 lid, plv. voorzitter 

De heer K. (Koen) Weterings    lid, vanaf 1 april plv. voorzitter 

Mevrouw A.J. (Annette) Vorster   lid vanaf 1 mei 2015 

De heer W.J. (Willem) van den Berge   lid, raadslid PvdA 

De heer A.F.C. (Ad) Teuns     lid, raadslid D66 

Mevrouw M.E.W. ( Mireille) Scholte-Frijters  secretaris  
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Bijlage 1: Normenkader 

SYMBOOL BETEKENIS 

 
Norm behaald 

 
Norm deels behaald 

 
Norm niet behaald 

N.v.t. Niet van toepassing 

 

NORMEN TOETSINGSCRITERIA SCORE 

Er is een actueel en 

bruikbaar beleidskader 

dat invulling geeft aan 

de wensen van de raad 

ten aanzien van 

deelname in verbonden 

partijen 

Het beleidskader is vastgesteld door gemeenteraad 

 

Het beleidskader is te gebruiken, c.q. wordt gebruikt als afwegingskader 

voordat de samenwerking daadwerkelijk van start gaat.  
 

Het beleidskader geeft een visie op de voorwaarden en omstandigheden 

waaronder de gemeente wil gaan samenwerken met een (nieuwe) 

verbonden partij. 

 

Het beleidskader maakt duidelijk onder welke voorwaarden en 

omstandigheden de gemeente uit een verbonden partij kan treden. 
 

Het beleidskader geeft inzicht in de mogelijke samenwerkingsvormen 

voor verbonden partijen. 
 

Het beleidskader geeft inzicht hoe de sturing en controle door de 

gemeenteraad vorm kan krijgen. 
 

Het beleidskader biedt structuur voor het overwegen/evalueren van de 

deelname in een verbonden partij. 
 

 Er zijn duidelijke 

afspraken met de 

partners in de 

verbonden partijen over 

doelen en proces  

Er zijn duidelijke procedureafspraken die idealiter zijn vastgelegd in een 

overeenkomst met een verbonden partij 
 

Er is duidelijkheid over de verdeling van de verantwoordelijkheden van 

college en raad 
 

Het is duidelijk hoe het college sturing kan geven aan en toezicht kan 

houden op de verbonden partij 
 

Het is voor de raad duidelijk hoe en wanneer ze inzicht kunnen krijgen 

over de wijze waarop het college de verantwoordelijkheden invult. Het is 

voor de raad duidelijk op welke momenten en op welke manier zij 
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invloed hebben op verbonden partijen 

 De gemeenteraad wordt 

tijdig en volledig 

geïnformeerd over 

bijzondere 

ontwikkelingen 

aangaande de 

overeenkomst met de 

verbonden partij(en) 

De raad wordt tijdig betrokken bij wijzigingen (in de overeenkomst) 

met/bij verbonden partijen. 

n.v.t. 

De raad wordt direct geïnformeerd over financiële risico's of 

verplichtingen die zich buiten de reguliere informatiecyclus (begroting 

en/of jaarrekening) voordoen. 

 

Als blijkt dat er moet worden bijgestuurd (beleidsmatig of financieel) 

moet de raad hiervan op de hoogte worden gehouden 
 

De gemeenteraad stelt zich (pro)actief op en vraagt indien nodig om 

(aanvullende) informatie. 
 

 De samenwerking met 

verbonden partijen is 

ambtelijk geborgd 

De informatievoorziening en communicatielijnen tussen gemeente en de 

verbonden partij zijn helder en overzichtelijk 
 

Er is voor iedere verbonden partijen op ambtelijk niveau een functionaris 

of afdeling die de rapportages beoordeelt. 
 

Er is een ambtelijk aanspreekpunt voor een overzicht op alle verbonden 

partijen waaraan de gemeente deelneemt. 
 

Er is sprake van een 

heldere scheiding van 

taken en rollen  

De rollen van klant en eigenaar van een verbonden partij zijn 

gescheiden, in de bestuurlijke vertegenwoordiging en/of de ambtelijke 

ondersteuning van de vertegenwoordiging. 
 

Collegeleden die zitting hebben in het algemeen bestuur van een 

verbonden partij, zijn in staat de rol van opdrachtgever (klant) te 

scheiden van de rol van eigenaar (bij een ongedeelde 

vertegenwoordiging). 

 

 De eigen doelstellingen 

van de gemeente 

worden bewaakt 

Er zijn binnen het raamwerk van de verbonden partij voldoende 

mogelijkheden om specifieke eigen doelstellingen in te brengen, 

bijvoorbeeld in de vorm van aanvullende dienstverlening. 
 

De relatie met de 

verbonden partij wordt 

periodiek geëvalueerd 

Er zijn periodieke evaluaties (bijvoorbeeld eens per vier jaar) van de 

relatie met alle verbonden partijen. 
 

De evaluatie is gericht op de informatievoorziening, de (bestuurlijke) 

samenwerkingsrelatie, doelbereiking en efficiency. 
 

Eventuele leerpunten worden vastgelegd c.q. besproken met verbonden 

partij en de gemeenteraad en eventueel andere betrokkenen. 
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Bijlage 2: Lijst met geïnterviewde personen 

 De heer Cor van Geel - wethouder gemeente Steenbergen, lid van het algemeen - en dagelijks 

bestuur van GGD West-Brabant 

 De heer Cors Zijlmans - wethouder gemeente Steenbergen, lid van het gemeenschappelijk overleg 

ISD Brabantse Wal 

 De heer Ruud Peeters - ambtenaar gemeente Steenbergen, regie-functionaris ISD Brabantse Wal 

 Mevrouw Wendy Veeke - ambtenaar gemeente Steenbergen, regie-functionaris GGD West-Brabant 

 De heer Joost Ansems - ambtenaar gemeente Bergen op Zoom, hoofd ISD Brabantse Wal 

 Mevrouw Annemieke van der Zijden - directeur GGD West-Brabant 

 De heer Maurice Remery - raadslid gemeente Steenbergen, Gewoon Lokaal 

 De heer Jurgen Huijbregts - raadslid gemeente Steenbergen, CDA 

 Mevrouw Hanneke Somers-Neutkens - raadslid gemeente Steenbergen, D66 

 De heer Tim Huismans - raadslid gemeente Steenbergen, Steenbergen Anders 

 De heer Bart Suijkerbuijk - raadslid gemeente Steenbergen, VVD 

 De heer Michel Lambers B- raadslid gemeente Steenbergen, Volkspartij
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Bijlage 3: Vormen van Verbonden Partijen 

Publiekrechtelijke samenwerking 

Verbonden partijen kunnen verschillende juridische vormen aannemen, met een publiekrechtelijk of 

privaatrechtelijk karakter. Aangezien het doel van een verbonden partij is om een gemeentelijk 

(publiek) belang te realiseren ligt een publieke rechtsvorm het meest voor de hand. De Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt hiervoor het wettelijk kader. De Wgr kent vijf vormen van 

intergemeentelijke samenwerking
5
. 

 

Regeling zonder meer
6
 

De ‘Regeling zonder meer’ is een lichte vorm van samenwerking tussen gemeenten, waar delegeren, 

mandateren niet aan de orde zijn en waarbij het niet de bedoeling is om uitvoerend personeel in dienst 

te nemen. Denk hierbij aan convenanten, intentieovereenkomsten, bestuursafspraken e.d. Daarin 

wordt geregeld de intentie tot samenwerking evenals het doel, de aard en de wijze waarop deze zal 

plaatsvinden. 

 

Centrumgemeente
7
 

De deelnemende gemeenten brengen taken onder bij de centrumgemeente, die in opdracht van de 

andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe mandateren de deelnemende gemeenten 

bestuursbevoegdheden aan de centrumgemeente. Personeel is in dienst van de centrumgemeente. 

Voor de mandaterende gemeente wordt het wel een vraagstuk hoe regie/sturing te kunnen houden op 

beleid en bestuursbevoegdheden. De mandaterende gemeente kan een besluit opnieuw nemen als hij 

het niet eens is met het besluit van de centrumgemeente. De gemeente kan ook het mandaat 

intrekken. 

 

Gemeenschappelijk orgaan8 

Een gemeenschappelijk orgaan is een lichte vorm van samenwerking met een beperkte 

rechtspersoonlijkheid. Een gemeenschappelijk orgaan heeft alleen een dagelijks bestuur (DB), zodat 

sterkere sturing vanuit de afzonderlijke gemeenten vereist is. Aan een gemeenschappelijk orgaan 

kunnen geen regelgevende bevoegdheden worden gedelegeerd en het kan geen eigen personeel in 

dienst nemen. Wel kunnen deelnemende gemeenten beschikkingsbevoegdheden overdragen aan het 

gemeenschappelijk orgaan, echter niet de bevoegdheid om belastingen te heffen of algemeen 

verbindende voorschriften te geven. 

 

Openbaar lichaam9 

Een openbaar lichaam heeft rechtspersoonlijkheid zodat het zelfstandig kan optreden in het 

maatschappelijk verkeer. Een openbaar lichaam kan contracten en convenanten aangaan, eigen 

personeel in dienst nemen, fondsen beheren en zelfs een publiek of privaat samenwerkingsverband 

oprichten. Een openbaar lichaam heeft een algemeen bestuur (AB) én een dagelijks bestuur (DB). 

 

Gemeenten die deelnemen aan een openbaar lichaam kunnen taken en bevoegdheden delegeren 

aan het openbaar lichaam. Bij delegeren kan de gemeente een besluit niet opnieuw nemen als hij het 

niet eens is met het besluit van het openbaar lichaam (in tegenstelling tot mandateren).  

                                                             
5
 Rijksoverheid (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/intergemeentelijke-samenwerking) 

6 
VNG (http://www.vng.nl/producten-diensten/diensten/slim-samenwerken/vormen-van-samenwerken/regeling-zonder-meer) 

7 
VNG (http://www.vng.nl/producten-diensten/diensten/slim-samenwerken/vormen-van-samenwerken/centrumgemeente-0) 

8 
VNG (http://www.vng.nl/producten-diensten/diensten/slim-samenwerken/vormen-van-samenwerken/gemeenschappelijk-

orgaan) 

9 
VNG (http://www.vng.nl/producten-diensten/diensten/slim-samenwerken/vormen-van-samenwerken/openbaar-lichaam) 
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In principe kunnen vrijwel alle taken worden overgedragen, zowel raadstaken als collegetaken. Voor 

uitvoerende taken is het openbaar lichaam vaak een relatief zware vorm, maar wel noodzakelijk in 

verband met de rechtspersoonlijkheid. Dit wordt soms als nadeel ervaren. Als het openbaar lichaam 

eenmaal bestaat kunnen er ook taken en bevoegdheden aan worden gemandateerd. 

 

Bedrijfsvoeringsorganisatie10 

De bedrijfsvoeringsorganisatie is een nieuwe samenwerkingsvorm in de Wet gemeenschappelijke 

regelingen. Het is een vorm van samenwerking met een ongeleed bestuur en rechtspersoonlijkheid. 

Dit betekent dat er maar één bestuursorgaan is, net als bij het gemeenschappelijk orgaan. De 

rechtspersoonlijkheid betekent dat de bedrijfsvoeringsorganisatie zelfstandig aan het rechtsverkeer 

kan deelnemen door bijvoorbeeld contracten te sluiten en ambtenaren aan te stellen. 

 

Gemeenten kunnen taken en bevoegdheden zowel delegeren als mandateren aan een 

bedrijfsvoeringsorganisatie, maar dit is beperkt tot bedrijfsvoerings- en eenvoudige uitvoerende taken. 

Waar het gaat om eenvoudige uitvoerende taken kan onduidelijk zijn waar precies de grens ligt. Wat is 

nog eenvoudige uitvoering? De grens is daar waar beleidsmatige afwegingen gemaakt worden. Is hier 

sprake van, dan kan een bedrijfsvoeringsorganisatie niet gebruikt worden. Voor deze beperking is 

gekozen, omdat de bedrijfsvoeringsorganisatie geen interne verantwoordingsstructuur kent. 

 

Privaatrechtelijke samenwerking 

Naast publiekrechtelijke vormen, zijn er ook privaatrechtelijke vormen van verbonden partijen 

mogelijk. Het gebruik ervan is echter wel aan de beperking verbonden dat het "in het bijzonder 

aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang" 

(art. 160 Gemeentewet). Voor publiekrechtelijke samenwerking geldt deze beperking niet omdat in de 

Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen al voldoende waarborgen zijn opgenomen 

voor democratische controle e.d. De meest voorkomende vormen van privaatrechtelijke verbonden 

partijen zijn de stichting, vereniging en vennootschap. 

 

Stichting11 

Een stichting wordt opgericht om een bepaald doel te realiseren, door middel van de inzet van haar 

vermogen. Er is geen winstoogmerk, eventuele positieve resultaten moeten ten goede komen aan 

ideële maatschappelijke of sociale doeleinden. Een stichting kan eenvoudig bij notariële akte worden 

opgericht, ook door één of meer gemeenten. Een stichting heeft rechtspersoonlijkheid en kan dus 

zelfstandig optreden in het maatschappelijk verkeer. Gemeenten gebruiken de stichtingsvorm vaak 

om geoormerkt geld adequaat te besteden onder leiding van een zelfstandig bestuur. Schoolbesturen, 

bibliotheken, schouwburgen e.d. worden wel in stichtingen geplaatst. 

 

Vereniging12 

Een vereniging wordt net als een stichting opgericht om een bepaald doel te realiseren. Een 

vereniging heeft leden. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het orgaan met de hoogste 

zeggenschap van de vereniging. Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 

door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Het bestuur van de vereniging heeft 

de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Een vereniging kan werknemers in dienst 

hebben. De verantwoordingsmechanismen voorzien in een goede controle door de leden. 

 

                                                             
10

 Rijksoverheid (2014) Q&A's Intergemeentelijke samenwerking - online publicatie 

11 
VNG (http://www.vng.nl/producten-diensten/diensten/slim-samenwerken/vormen-van-samenwerken/stichting) 

12
 VNG (http://www.vng.nl/producten-diensten/diensten/slim-samenwerken/vormen-van-samenwerken/vereniging 
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Vennootschap (BV of NV)13 

Een (besloten) vennootschap wordt opgericht met het doel om winst te maken voor de 

aandeelhouders. Een vennootschap heeft rechtspersoonlijkheid, kan zelfstandig optreden in het 

maatschappelijk verkeer, contracten aangaan en eigen personeel in dienst hebben. Binnen de door de 

wet en statuten gestelde grenzen is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) het orgaan 

met de hoogste zeggenschap van de vennootschap. De statuten kunnen bepalen dat de AVA 

aanwijzingen kan geven aan het bestuur en dat het bestuur verplicht is deze aanwijzingen op te 

volgen (tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 VNG (http://www.vng.nl/producten-diensten/diensten/slim-samenwerken/vormen-van-samenwerken/besloten-vennootschap-

bv) 
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