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Nota verbonden partijen 2019 – 2022

Besluit
Beslispunt 1
De nota verbonden partijen 2018 – 2022 vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
De nota verbonden partijen beschrijft het bestuurlijke kader rondom deelname in een verbonden partij en de 
sturingsarrangementen en -instrumenten op basis van financiële en bestuurlijk inhoudelijke afwegingen. In de 
nota wordt ingegaan op de sturende rol van het college en de controlerende rol van de gemeenteraad. In de 
nota verbonden partijen wordt een relatie gelegd met de doorwerking van de adviezen uit de denktank Grip op 
Verbonden Partijen.

 

Het doel van sturing op verbonden partijen
Het uitgangspunt blijft gelijk ongeacht of het college ervoor kiest om taken binnen de interne 
ambtelijke organisatie of bij verbonden partijen te beleggen: de gemeentelijke begrotingsdoelstellingen 
moeten met minimale risico’s zo efficiënt en effectief mogelijk worden gerealiseerd. Met de sturing op 
verbonden partijen wil de gemeente dan ook in de kern bereiken dat de verbonden partij de 
overeengekomen opdracht realiseert binnen de daarover afgesproken beleidsinhoudelijke en 
financiële kaders. 

Sturingsinstrumenten
Er zijn verschillende soorten instrumenten voor sturing en controle en verschillende momenten waarop deze 
(direct of indirect) kunnen of moeten worden ingezet. De keuze (of verplichting) is mede afhankelijk van de rol 
van het betreffende bestuursorgaan.

 

Beoogd effect
De gemeente neemt deel in meerdere verbonden partijen van verschillende financiële omvang en met 
verschillende bestuurlijke invloed. De manier van sturing op verbonden partijen zoals in de nota wordt 
voorgesteld, gaat uit van een eenduidige sturing en brengt jaarlijks de actuele verschillen per verbonden 
partijen in beeld. Op deze manier neemt de gemeente deel in verbonden partijen die maximaal bijdragen aan 
de lokale ambities. 
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Argumenten
1.1 De nota verbonden partij beschrijft het kader en geeft overzicht
 De nota verbonden partijen beschrijft het bestuurlijke kader voor deelname in een (nieuwe of 
bestaande) verbonden partij. Er is gekozen voor een integrale opzet waarbij iedere verbonden partij 
op dezelfde manier wordt geanalyseerd en geclassificeerd op bestuurlijk en financieel risico dat de 
gemeente heeft.

1.3 Nieuwe manier van werken toelichten aan gemeenteraad
Omdat de opzet en daarmee de sturing op verbonden partijen met deze nota op een andere manier 
wordt aangepakt, wordt geadviseerd om de opzet te presenteren aan de gemeenteraad en de 
gemaakte analyses per verbonden partij te delen.

Kanttekeningen
1.2 De risicoclassificatie is geen wetenschappelijk methode
De gemaakte financiële en bestuurlijk inhoudelijke analyses per verbonden partij zijn geen 
wetenschappelijke methode. De methode wordt in veel andere gemeenten ook toegepast. Het is 
mogelijk om de classificatie te wijzigen als daar bestuurlijk gezien aanleiding toe is.

Financiële informatie
Voor de analyse per verbonden partij is gebruik gemaakt van beschikbare documenten zoals 
begroting en jaarrekening van de betreffende verbonden partij. In de P&C documenten van de 
verbonden partij is speciefieke financiële informatie te vinden. Het vaststellen van de nota verbonden 
partijen en de bijbehorende manier van werken heeft geen financiële consequenties. 

Communicatie
De uitgevoerde risicoclassificatie kan voor het college of de gemeenteraad aanleiding zijn om met één 
of meerdere verbonden partijen een bestuurlijk gesprek aan te gaan. De nota verbonden partijen 
wordt eens in de vier jaar geactualiseerd.

Vervolg
De verbonden partijen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam verschillen in hun financiële en 
bestuurlijke belangen en risico's. Om te kunnen variëren in de wijzen en intensiviteit van sturing en 
toezicht wordt gebruik gemaakt van drie verschillende sturing- en toezichtpakketten. Om te bepalen 
welk pakket op een verbonden partij van toepassing is, wordt ieder jaar in de aanloop naar de 
begroting een risico-analyse uitgevoerd. Deze analyse leidt tot een risicoprofiel en -classificatie van 
alle verbonden partijen (zie de bijlages). De analyse en classificatie worden jaarlijks in de aanloop 
naar de begroting voorbereid met de gemeenteraad. Het definitieve vaststellen van de analyse 
gebeurt bij het vaststellen van de begroting. Bij de classificatie hoort een risicoprofiel per verbonden 
partij met een bijbehorend sturing- en toezichtpakket zoals in de nota is beschreven. 
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