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Onderwerp
Evaluatie Nota Verbonden Partijen

Steenbergen; 11 mei 2021

Aan de Raad,

Op 24 september 2015 stelde uw raad de 'Nota verbonden partijen, zes kaderstellende 
spelregels' vast. Deze nota werd in 2015 of 2016 in alle gemeenteraden in West-Brabant 
gelijkluidend vastgesteld. Bij de vaststelling van de nota spraken we af om de werking van de 
nota na vier jaar te evalueren. Met de brief van 16 december 2019 van de griffierskring West- 
Brabant/Tholen bent u geïnformeerd over de voortgang van de evaluatie.

Hierbij ontvangt u de regionale evaluatie van de Nota Verbonden Partijen ter kennisname.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat de nota een goede structuur biedt voor de stroomlijning van de 
planning- en controlcyclus (P&C-cyclus). Echter, de nota biedt onvoldoende handvatten om met 
elkaar het gesprek aan te gaan over de mate waarin een verbonden partij bijdraagt aan het 
realiseren van de strategische doelen van de gemeente en (daar waar dit van toepassing is) het te 
voeren en gevoerde beleid van de verbonden partij. Bij eventuele aanpassing van de nota klinkt 
de roep het vooral praktisch en niet al te formeel te houden en meer de dialoog aan te gaan over 
de ínhoud en de uitvoering van de werkzaamheden.

Op 1 juli 2020 bood minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het 
voorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) aan de Tweede Kamer 
aan. De voorgestelde wijzigingen hebben in hoofdlijn betrekking op:
1. Het versterken van de positie van gemeenteraden bij besluitvorming in gemeenschappelijke 

regelingen;
2. Aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden;
3. Het verbeteren van de positie van gemeenteraden met betrekking tot het functioneren van 

de regeling.

Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de wijziging van de Wgr in de Staatscourant 
wordt gepubliceerd. Het is echter wel van belang dat de actualisering van de nota verbonden 
partijen zo snel als mogelijk na publicatie wordt doorgevoerd en geïmplementeerd. Het voorstel 
tot actualisering en implementatie van de nota verbonden partijen zal daarom binnen een jaar 
na publicatie van de wijziging van de Wgr aan de raden ter vaststelling worden aangeboden. Tot 
dat moment blijft de actuele nota Verbonden Partijen in werking.
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Op initiatief van de griffiers zullen met raden en verbonden partijen gesprekken gevoerd worden, 
die moeten leiden tot een aantal werkafspraken. De resultaten hiervan worden meegenomen in
de geactualiseerde nota Verbonden Partijen.
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