
Toelichting Bestuurlijk Toelichting

De bijdrage voor 2018 is € 165.000. Dit betekent een lage risicoclassificatie 

(max. € 450.000). 

1. In hoeverre komt het 

gemeentelijke belang overeen 

met het belang van de 

organisatie?

1 Komt volledig overeen: compleetheid en juistheid bij de 

belastinginning.

Het weerstandskapitaal van deze verbonden partij is toereikend. In de 

jaarrekening 2017 is de omvang van het weerstandsvermogen vastgesteld 

op minmaal € 400.000 en maximaal € 700.000 en dat is voldoende gezien 

het risicoprofiel. 

2. Is er invloed op de 

samenstelling van het bestuur?

1 Ja, er is invloed op de samenstelling van het bestuur.

Omdat de kans dat risico's zich voordoen laag is, is er geen gemeentelijk 

weerstandsvermogen opgenomen. 

3. Is Hardinxveld-Giessendam 

vertegenwoordigd in het 

bestuur?

1 Wethouder Boerman heeft zitting in het algemeen bestuur. 

HG is aansprakelijk voor het eigen aandeel (….%). Vanwege het 

weerstandsvermogen (zie vraag 2) is de kans op aansprakelijkheidstelling 

laag. 9812/168

4. Zijn er duidelijke afspraken 

over doelen en te leveren 

prestaties en worden deze 

nagekomen?

1 Ja, middels de P&C cyclus. De afspraken worden goed nagekomen.

De organisatie is in staat om financieel bij te sturen. 5. In welke mate is er 

vertouwen in het bestuur en/of 

directie van de Verbonden 

partij?

Er is ruim vertrouwen in het bestuur en de directie.

De bedrijfsvoering van de organisatie is op orde. Er wordt al enige jaren 

goedkeuring gegeven door de Waarderingskamer voor de uitvoering van de 

taken van de verbonden partij

6. Zijn er duidelijke afspraken 

over informatievoorziening?

1 Ja, middels de P&C cyclus. 

De kwaliteit van het risico-management van de partij is op orde. 7. In hoeverre zijn de te leveren 

prestaties door de verbonden 

partij van invloed op de 

realisatie van gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen?

3 Dit is een aanzienlijk deel van de gemeentelijke inkomsten. Als er 

zich bij deze partij problemen voordoen, heeft dit verstrekkende 

gevolgen. De kans hierop is echter zeer laag. 
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2. Is het 

weerstandsvermogen in 

de verbonden partij 

toereikend?

1

Risicoanalyse  Samenwerkingsverband Vastgoedinfo, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Financieel

1. Omvang jaarlijkse 

financiele bijdrage

1

3. Benodigd 

gemeentelijk 

weerstandsvermogen 

obv risico's bij 

verbonden partij.

3

4. In hoeverre is de 

gemeente financieel 

aansprakelijk.

1

5. Is de verbonden partij 

in staat om financieel bij 

te sturen?

1

Toelichting: Deze partij kent een laag risicoprofiel. Het betreft een uitvoerende verbonden partij.  

6. Is de bedrijfsvoering 

van de verbonden partij 

op orde?

1

7. Is de kwaliteit van het 

risicomanagement van 

de verbonden partij op 

orde?

1
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