
                                                               

 

Schriftelijke vragen ex art. 12 reglement van orde 

Indiener: Liny de Jager 

Vraag:   gericht aan College van B&W 

Datum :  20 april 2020  

Deelname door de gemeente in een zogeheten verbonden partij (publiek/privaat handelen) is een 
alternatief voor enerzijds het zelf uitvoeren van gemeentelijke taken of anderzijds het uitbesteden van 
deze taken door de gemeente.  
Deelname in een verbonden partij kan om verschillende redenen  en kan zeker voordelen hebben, 
echter kan het uitvoeren van gemeentelijke taken door  een verbonden partij (namens de gemeente?) 
ook mogelijke nadelen hebben, één daarvan is bijvoorbeeld de dubbele rol van de gemeente door 
deelname in een verbonden partij ( een privaatrechtelijke rechtspersoon). Hiermede wil de gemeente 
een publiek belang dienen, maar als bestuurder/eigenaar van deze rechtspersoon behoort men de 
belangen van deze rechtspersoon te dienen. Deze belangen hoeven niet altijd parallel te lopen met de 
gemeentelijke belangen. 
 
 
Vraag 1.  
Vindt het College ook dat er strijdigheid van belangen zou kunnen ontstaan uit de dubbele rol die de 
gemeente in de relaties met die zogeheten verbonden partijen heeft ? 
 
Vraag 2. 
Vindt het College ook dat de verantwoordelijkheid ten aanzien van het  handelen met deze 
verbonden partijen bij de gemeenteraad moet berusten? 
 
Toelichting vraag 2 
De PvdA-fractie begrijpt dat bij optreden van de gemeente tezamen met derden, in casu de  verbonden partijen het college 
de uitvoering bewaakt en zo nodig bijstuurt. Echter de gemeenteraad heeft een kaderstellende, controlerende en volks- 
vertegenwoordigende verantwoordelijkheid binnen het gemeentebestuur. 

 
Vraag 3. 
Is het College het met de PvdA-fractie eens dat het van belang is om voldoende checks en balances in 
te bouwen voor het beheersen van de risico’s samenhangend met in gezamenlijkheid handelen met 
verbonden partijen ? 
 
Vraag 4. 
Vindt het College ook wanneer de beheersing van de relatie met verbonden partijen niet optimaal is, 
de gemeente een vergroot risico loopt om geconfronteerd te worden met het niet realiseren van 
beoogde  beleidsdoelstellingen,) financiële nadelen of imagoschade door (of gerelateerd aan) 
activiteiten van de verbonden partij? 
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Vraag 5. 
Betreft de noodzaak en het nut betreffende deelname van de gemeente Hardinxveld-Giessendam in 
Een schimmige constructie van het commanditair vennootschap > Gem De Blauwe Zoom C.V. < 
Bij dit commanditair vennootschap hebben drie besloten vennootschappen een financieel belang. 
te weten > de gemeente Hardinxveld-Giessendam Deelneming B.V. voor 49%, Gebroeders Blokland 
B.V. voor 49% en Gem De Blauwe Zoom B.V. voor 2 %. Opvallend hieraan is dat bij de 
laatstgenoemde besloten vennootschap de eerste twee besloten vennootschappen ook betrokken 
zijn. Ligt hier niet het gevaar op de loer, dat ter eniger tijd de stemmen in een 
aandeelhoudersvergadering zouden kunnen staken? 
 
Vraag 6. 
Is het College het met ons eens dat het ongewenst is dat er onder meer door de verbonden partij 
Gem De Blauwe Zoom C.V.  geen jaarrekening wordt overlegd en dientengevolge ook de 
Gemeenteraad geen informatie terzake ontvangt ? 
 
Vraag 7. 
Vindt u ook dat het onduidelijk is voor de Gemeenteraad of er sprake is van bezoldiging of 
vergoedingen aan de ambtenaar/bestuurder die de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
vertegenwoordigd binnen bovengenoemd commanditair vennootschap ? 
 
Vraag 8. 
Vindt u ook dat de Gemeenteraad over de volledige informatie over de gemeentelijke 
vertegenwoordiger moet kunnen beschikken, wanneer dit een derde (dus niet een lid van college)  
zou zijn ? 
 
Vraag 9. 
Vindt het College met ons, dat de Gemeenteraad, om het belang en de noodzaak betreffende de 
levensloop/duur van de samenwerkingsverbanden en bereikte resultaten, kosten, succes, 
faalfactoren en leerpunten te kunnen controleren en evalueren, moet kunnen beschikken over alle 
relevante gegevens ?  
 
In afwachting van uw schriftelijke beantwoording, 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
namens de fractie van de PvdA  in Hardinxveld-Giessendam 
Liny de Jager 


