
Toelichting Bestuurlijk Toelichting

Er is geen sprake van een jaarlijke 

financiele bijdrage en er is geen 

dividenduitkering. 

1. In hoeverre komt het 

gemeentelijke belang overeen 

met het belang van de 

verbonden partij

1 Oasen voldoet 100% aan de wens van 

HG voor het beschikbaar hebben van 

drink- en bluswater voor de burgers.

Lastig te bepalen. Geen aanleiding dat 

het niet goed zou zijn.

2. Is er invloed op de 

samenstelling van het bestuur?

2 Alleen invloed via de algemene 

vergadering van aandeelhouders 

waarvoor bestuurders kunnen worden 

voorgedragen

Het benodigd gemeentelijk 

weerstandsvermogen is nihil. 

3. Is Hardinxveld-Giessendam 

vertegenwoordigd in het 

bestuur?

Nee, Hardinxveld-Giessendam is niet 

vertegenwoordigd in het bestuur. We 

nemen deel aan de Algemene 

vergadering van aandeelhouders

De gemeente is kleine aandeelhouder 

waardoor het financiele risico beperkt 

is. 

4. Zijn er duidelijke afspraken 

over doelen en te leveren 

prestaties en worden deze 

nagekomen?

1 Ja, Oasen levert als enige drinkwater.

Er wordt een gedegen beleid gevoerd. 5. In welke mate is er 

vertrouwen in het bestuur en/of 

directie van de Verbonden 

partij?

1 Er is voldoende vertrouwen in deze 

organisatie.

Er is geen aanleiding om te 

vermoeden dat de bedrijfsvoering niet 

op orde zou zijn.

6. Zijn er duidelijke afspraken 

over informatievoorziening?

1 Oasen levert de jaarstukken in bij de 

gemeente.

Er is geen reden om te veronderstellen 

dat het risicomanagement niet op orde 

zou zijn.

7. In hoeverre zijn de te leveren 

prestaties van invloed op de 

realisatie van gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen?

2 Oasen is de enige partij in deze regio die 

drinkwater kan leveren en heeft daarmee 

zeer grote invloed. Wel kent Oasen een 

leveringsplicht. 
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2. Is het 

weerstandsvermogen in 

de verbonden partij 

toereikend?

1

Risicoanalyse Oasen
Financieel

1. Omvang jaarlijkse 

financiele bijdrage

1

3. Benodigd 

gemeentelijk 

weerstandsvermogen 

obv risico's bij 

verbonden partij.

1

4. In hoeverre is de 

gemeente financieel 

aansprakelijk?

1

5. Is de verbonden partij 

in staat om financieel bij 

te sturen?

1

Toelichting: Het risico op deze verbonden partij beperkt zich voor de gemeente tot het aandelenkapitaal.

6. Is de bedrijfsvoering 

van de verbonden partij 

op orde?

1

7. Is de kwaliteit van het 

risico-management van 

de verbonden partij op 

orde?

1
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