
Toelichting Bestuurlijk Toelichting

De jaarlijkse inwonerbijdrage van Hardinxveld-Giessendam 

bedraagt voor 2019 € 56.000.

1. In hoeverre komt het 

gemeentelijke belang overeen 

met het belang van de 

organisatie?

1 De Omgevingsdienst voert wettelijke taken uit in 

opdracht van de gemeente Hardinxveld-Giessendam 

op het gebied van milieu. Het beleid wordt voorbereid 

voor alle deelnemende gemeenten en voorgelegd aan 

de besturen. 

Vanwege geformuleerde beheersmaatregelen, zoals 

bepalingen ten aanzien van meerjarige budgetten en het feit 

dat alle colleges een minimaal uitvoeringsniveau hebben 

geformuleerd, beperkt de benodigde weerstandscapaciteit 

zich tot de schaalnadelen, in geval van bezuinigingen. 

Inschatting is een bedrag van circa € 74.000.

2. Is er invloed op de 

samenstelling van het bestuur?

2 Er is beperkt invloed op de samenstelling van het 

bestuur. 

Er is geen gemeentelijk weerstandsvermogen opgenomen 

op basis van de ingeschatte risico's. 

3. Is Hardinxveld-Giessendam 

vertegenwoordigd in het bestuur?

2 Hardinxveld-Giessendam is vertegenwoordigd in het 

algemeen bestuur op basis van de stemverhouding 

(1,7%). De stemverhoudingen (het belang) juli 2018 

t/m juni 2019 zijn gebaseerd op de omzetverhoudingen 

2017. 

Hardinxveld-Giessendam is gebaseerd op de 

omzetverhoudingen voor 1,7% eigenaar. Voor dat deel is de 

gemeente aansprakelijk. 

4. Zijn er duidelijke afspraken 

over doelen en te leveren 

prestaties en worden deze 

nagekomen?

1 Het jaarprogramma in combinatie met het jaarverslag 

en de P&C producten leveren voldoende duidelijke 

afspraken. Per jaar wordt aan het bestuur 

gerapporteerd. 

In het jaarprogramma is ruimte opgenomen voor een 

positieve of een negatieve afwijking (10%) van de 

budgetten. Binnen die bandbreedte kan de 

Omgevingsdienst bijsturen.  

5. In welke mate is er vertrouwen 

in het bestuur en/of directie van 

de verbonden partij?

1 Er is voldoende vertrouwen in het bestuur en de 

directie. 

De bedrijfsvoering is op orde. Dit blijkt onder meer uit de 

planning & controlcyclus. 

6. Zijn er duidelijke afspraken 

over informatievoorziening?

1 De vergaderstukken worden tijdig aangeleverd 

waardoor er voldoende voorbereidingstijd is en de 

kwaliteit van de stukken is in orde. 

Er is geen reden om aan te nemen dat dit niet zo is. Er zijn 

intern voldoende waarborgen georganiseerd. 

7. In hoeverre zijn de te leveren 

prestaties van de verbonden 

partij van invloed op de realisatie 

van gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen?

2 De te leveren prestaties sluiten aan bij gemeentelijke 

doelstellingen, nl voldoen aan wettelijke verplichtingen 

in het kader van de wetgeving milieugebied en 

adviserende taken, zoals bijvoorbeeld op het gebied 

van duurzaamheid. Indien onvoldoende wordt 

gepresteerd, lopen we als gemeente het risico 

wettelijke taken niet of onvolledig uit te voeren. 

Handhavende taken kunnen impact hebben op 

bedrijven e.d. in de samenleving. 
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Toelichting: Voor 2019 is het onderwerp duurzaamheid een aandachtspunt. Mogelijk is extra budget nodig om die specifieke taken te kunnen uitvoeren. Een andere majeure 

ontwikkeling is met name de uittreding (en fusie) van enkele gemeenten en de invoering van de Omgevingswet (omvang bruidsschat). Dit kan invloed hebben op de 

organisatie van de verbonden partij. 
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in staat om financieel bij 

te sturen?

1

6. Is de bedrijfsvoering 
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op orde?
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Toelichting: Voor 2019 is het onderwerp duurzaamheid een aandachtspunt. Mogelijk is extra budget nodig om die specifieke taken te kunnen uitvoeren. Een andere majeure 

ontwikkeling is met name de uittreding (en fusie) van enkele gemeenten en de invoering van de Omgevingswet (omvang bruidsschat). Dit kan invloed hebben op de 

organisatie van de verbonden partij. 


