
Toelichting Bestuurlijk Toelichting

De kosten die de BV nog 

maakt voor de aanleg halte 

Gorinchem zijn voor 

rekening van die gemeente. 

1. In hoeverre komt het 

gemeentelijke belang overeen 

met het belang van de 

organisatie?

1 De BV is opgericht voor de aanleg en 

aanpassing van haltes langs de Merwede Linge 

Lijn. Alleen in Gorinchem moet nog een halte 

worden gebouwd. Hierover zijn afspraken 

gemaakt.

Niet meer van toepassing 2. Is er invloed op de 

samenstelling van het bestuur?

1 Iedere gemeente is vertegenwoordigd als 

aandeelhouder.

Niet meer van toepassing, 

omdat de werkzaamheden 

geen betrekking hebben op 

Hardinxveld-Giessendam

3. Is Hardinxveld-Giessendam 

vertegenwoordigd in het bestuur?

1 Wethouder Boerman neemt deel aan de 

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 

De gemeente was 

aansprakelijk voor kosten 

voor de aanleg op eigen 

grondgebied. 

4. Zijn er duidelijke afspraken 

over doelen en te leveren 

prestaties en worden deze 

nagekomen?

1 Ja, na afronding van de laatste 

werkzaamheden wordt de BV opgeheven

Alle kosten waren van 

tevoren in beeld gebracht. 

5. In welke mate is er vertrouwen 

in het bestuur en/of directie van 

de Verbonden partij?

Ja 6. Zijn er duidelijke afspraken 

over informatievoorziening?

1 Ja

Er zijn geen financiële 

risico's voor de gemeente. 

7. In hoeverre zijn de te leveren 

prestaties van invloed op de 

realisatie van gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen?

1 Alle overige werkzaamheden zijn afgerond. 

1 Laag 1 Laag

Laag

Gemiddeld 

Hoog

7. Is de kwaliteit 

van het 

risicomanagement 

van de verbonden 

partij op orde?

Profiel

Toelichting: Er zijn geen financiële risico's voor de gemeente Hardinxveld-Giesendam. De BV wordt opgeheven zodra de aanleg van 

de halte in Gorinchem is gerealiseerd. Afhankelijk van de voortgang wordt in 2019 beoordeeld of deze verbonden partij nog deel bliijft 

uitmaken van de risicoclassificatie. 

3. Benodigd 

gemeentelijk 

weerstandsvermog

en obv risico's bij 

Verbonden partij.

4. In hoeverre is de 

gemeente 

financieel 

aansprakelijk?

1

5. Is de verbonden 

partij in staat om 

financieel bij te 

sturen?

6. Is de 

bedrijfsvoering van 

de verbonden partij 

op orde?

1

2. Is het 

weerstandsvermog

en in de verbonden 

partij toereikend?

Risicoanalyse Merwede Linge Lijn BV
Financieel

1. Omvang 

jaarlijkse financiele 

bijdrage

1


