
Toelichting Bestuurlijk Toelichting

Hardinxveld-Giessendam 

draagt bij per lichtmast:€ 

7,40 per stuk (3200 stuks): 

€ 23.680.

1. In hoeverre komt het 

gemeentelijke belang overeen 

met het belang van de 

organisatie?

1 Er wordt gezorgd voor openbare verlichting in 

onze gemeente

Ja 2. Is er invloed op de 

samenstelling van het bestuur?

1 Elke deelnemer vaardigt een portefeuillehouder 

af. Hieruit wordt het bestuur samengesteld.

Het benodigd gemeentelijk 

weerstandsvermogen is 

nihil. 

3. Is Hardinxveld-Giessendam 

vertegenwoordigd in het bestuur?

1 Momenteel is portefeuillehouder Boerman 

voorzitter van het bestuur. 

De gemeente Hardinxveld-

Giessendam is een van de 

7 deelnemers en draagt 

ook dat deel van het risico. 

4. Zijn er duidelijke afspraken 

over doelen en te leveren 

prestaties en worden deze 

nagekomen?

1 Er zijn duidelijke afspraken over doelen en te 

leveren prestaties opgenomen in het 

jaarverslag. Deze zijn vastgelegd in een 

dienstverleningsovereenkomst. De afspraken 

worden nagekomen

2 Dit is alleen mogelijk aan 

de kostenkant (reductie). 

Aan de inkomstenkant is dit 

eenmaal per jaar mogelijk 

bij het opstellen van de 

begroting

5. In welke mate is er vertrouwen 

in het bestuur en/of directie van 

de verbonden partij?

Er is vertrouwen in het bestuur en directie. Niet 

alle deelnemers zijn even tevreden over de 

prestaties van de verbonden partij. 

Ja 6. Zijn er duidelijke afspraken 

over informatievoorziening?

1 De vergaderingen van het algemeen bestuur 

zijn openbaar. Op vaste tijden worden 

kwartaalcijfers en andere P&C documenten 

verstrekt. 

Ja 7. In hoeverre zijn de te leveren 

prestaties van invloed op de 

realisatie van gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen?

1 Goede openbare verlichting draagt bij aan een 

veilige en prettige leefomgeving. 

1 Laag 1 Laag

Laag

Gemiddeld 

Hoog

2. Is het 

weerstandsvermog

en in de verbonden 

partij toereikend?

1

Risicoanalyse Bureau Openbare Verlichting (BOVL)
Financieel

1. Omvang 

jaarlijkse financiele 

bijdrage

1

7. Is de kwaliteit 

van het 

risicomanagement 

van de verbonden 

partij op orde?

Profiel

Toelichting: Het risico op basis vna de analyse komt uit op de classificatie laag. 

3. Benodigd 

gemeentelijk 

weerstandsvermog

en obv risico's bij 

Verbonden partij

1

4. In hoeverre is de 

gemeente 

financieel 

aansprakelijk?

2

5. Is de verbonden 

partij in staat om 

financieel bij te 

sturen?

6. Is de 

bedrijfsvoering van 

de verbonden partij 

op orde?

1


