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Onderwerp
Adoptanten voor verbonden partijen

Steenbergen; 9 oktober 2018 

Aan het presidium,

1. Inleiding
In 2015 is de Kadernota Verbonden Partijen door de gemeenteraad vastgesteld. In de kadernota zijn 
spelregels opgenomen waar verbonden partijen aan moeten voldoen. De spelregels zijn bedoeld 
voor de gemeenteraad om meer begrip en grip te krijgen van en op de werking van de diverse 
regelingen en samenwerkingsverbanden waar de gemeente zich aan verbonden heeft. De 
spelregels hebben ertoe geleid dat er meer grip is op de planning en control cyclus van de diverse 
verbonden partijen, maar aan de hand van de sturingsinformatie blijft het lastig om goed inzicht en 
gevoel te krijgen bij het doel, de noodzaak en de activiteiten van een verbonden partij.

2. Achtergrond
Veel werkzaamheden en activiteiten van de gemeente worden in groter verband met andere 
gemeentes of met samenwerkingspartners uitgevoerd, denk hierbij aan de jeugdzorg, 
volksgezondheid en regionale economische ontwikkeling. Voor inwoners en de gemeente 
belangrijke werkzaamheden die maar nauwelijks of geheel geen aandacht krijgen. De recente 
aanpassingen op de Wet gemeenschappelijk regelingen in 2015 was met name erop gericht om de 
controlerende rol en het eigenaarschap van de raad op deze regelingen te versterken. Volgens de 
huidige werkwijze komt dit nog maar amper tot stand.

De gemeenteraad van Woensdrecht is in 2016 begonnen met het "adopteren" van een verbonden 
partij. De opzet van het adoptanten systeem is dat vanuit twee (burger)raadsleden een verbonden 
partij "adopteren", wat inhoudt dat zij hun verbonden partij inhoudelijk volgen, zich betrokken 
voelen bij de ontwikkelingen van de verbonden partij en bereid zijn dit te delen met de raad.
In dit voorstel wordt u een werkwijze aangeboden om dit adoptantensysteem in Steenbergen toe te 
passen.

3. Overwegingen
Wat wordt van de adoptanten verwacht? De adoptanten oriënteren zich en voelen zich verbonden 
met 'hun' verbonden partij. In de uitvoering betekent dit als volgt;
» Adoptanten zijn zo vaak als mogelijk aanwezig bij regionale bijeenkomsten van 'hun' 

verbonden partij of regeling.
» Adoptanten kunnen de oordeelvormende vergadering bijpraten over bijvoorbeeld bezochte 

informatiebijeenkomsten en werkbezoeken. Dit vindt plaats bij het agendapunt 
mededelingen.
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Over welke verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen gaat het?
Voor het adoptantensysteem is gekozen voor de regelingen die volgens de kaderstellende spelregels 
verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Het betreft:

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD)
Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS)
Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

Regio West-Brabant (RWB)
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)

- West-Brabants Archief (WBA)

Volgens het adoptantensysteem worden aan iedere verbonden partij twee adoptanten 'verbonden'.

Raadsleden Verbonden partij
1 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD)

3 Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS)

4 Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

5 Regio West-Brabant (RWB)

6 Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)

7 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

8 Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)

9 West-Brabants Archief (WBA)

4. Middelen

5. Risico's

6. Communicatie/Aanpak
Aan uw fracties wordt de vraag gesteld welke regeling of regelingen uw zou willen adopteren. De 
aanmeldingen worden verzameld door de griffie. In het geval dat voor een regeling meer dan 2 
personen zich aanmelden, wordt door de griffie gezorgd voor een evenwichtige spreiding.

Op dit moment wordt in regionaal verband het adoptantensysteem opgepakt en wordt dit voorstel 
aan meerdere raden voorgelegd. De Steenbergse adoptanten worden gedeeld binnen de regio en
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naar de betrokken verbonden partij.

7. Voorstel
U wordt gevraagd per fractie één of meerdere regelingen te adopteren en dit uiterlijk 3 december 
aan de griffie kenbaar te maken.

Hoogachtend,

drs. E.P.M. van der Meer

de burgemeester,

n Belt, MBA
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