
Toelichting Bestuurlijk Toelichting

De gemeente Hardinxveld-

Giessendam draagt 

ongeveer € 180 per 

aansluiting (7000) bij: ruim 

€ 1,2 miljoen.  

1. In hoeverre komt het 

gemeentelijke belang overeen 

met het belang van de 

organisatie?

1 De gemeente werkt continu aan een schone en 

veilige leefomgeving. 

De verbonden partij kan 

gedeeltelijk risico's 

opvangen binnen de eigen 

begroting. 

2. Is er invloed op de 

samenstelling van het bestuur?

1 Iedere gemeente is vertegenwoordigd. De 

gemeenschappelijke regeling wordt door  

samenvoegingen minder groot. 

In de reserves is geen 

voorziening opgenomen om 

eventueel risico's te kunnen 

opvangen. 

3. Is Hardinxveld-Giessendam 

vertegenwoordigd in het bestuur?

1 Iedere gemeente is via een collegelid 

vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. 

Wethouder Boerman is de vertegenwoordiger 

van onze gemeente.  

De gemeente is volledig 

aansprakelijk. 

4a. Zijn er duidelijke afspraken 

over doelen en te leveren 

prestaties? Worden deze 

afspraken nagekomen? 

1 in 2019 wordt sterk ingezet op een verbeterde 

scheiding van afval. 

2 De kosten van 

afvalverwerking kunnen 

onvoorzien oplopen. Er 

wordt gewerkt via 

bevoorschotting en 

afrekening. 

5. In welke mate is er vertrouwen 

in het bestuur en/of directie van 

de verbonden partij?

1

Ja 6. Zijn er duidelijke afspraken 

over informatievoorziening?

1 De kosten voor afvalverwerking lopen steeds 

meer op (w.o. verbrandingsbelasting). Dit wordt 

doorberekend aan de deelnemers

1 Ja 7. In hoeverre zijn de te leveren 

prestaties van invloed op de 

realisatie van gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen?

2 Er wordt steeds meer afval aangeboden door 

inwoners waardoor de kosten stijgen. De 

gemeente is gebaat bij een betere scheiding 

van afval. 

2 Gemiddeld Laag

Laag

Gemiddeld 

Hoog

2. Is het 

weerstandsvermog

en in de verbonden 

partij toereikend?

2

Risicoanalyse Reinigingsdienst Waardlanden
Financieel

1. Omvang 

jaarlijkse financiele 

bijdrage

3

7. Is de kwaliteit 

van het 

risicomanagement 

van de verbonden 

partij op orde?

Profiel

Toelichting: Vanwege de oplopende kosten voor een betere afvalscheiding zoals ook in de zienswijze bij de begroting is aangegeven, 

wordt aangeraden om het risico als gemiddeld te kwalificeren. 

3. Benodigd 

gemeentelijk 

weerstandsvermog

en obv risico's bij 

verbonden partij.

3

4. In hoeverre is de 

gemeente 

financieel 

aansprakelijk?

3

5. Is de verbonden 

partij in staat om 

financieel bij te 

sturen?

6. Is de 

bedrijfsvoering van 

de verbonden partij 

op orde?

1


