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Persbericht 
 

 

Gemeenteraden missen belangrijke informatie over 

verbonden partijen 
 

De rekenkamercommissies van de gemeenten Den Helder, Schagen en Texel hebben gezamenlijk 

onderzoek verricht naar de informatiestroom vanuit verbonden partijen. Verbonden partijen zijn 

organisaties die taken uitvoeren voor en namens de gemeenten. Dat zijn bijvoorbeeld de GGD, de 

Veiligheidsregio en het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Uit het onderzoek is gebleken dat de gemeenteraden 

van gemeenten waar verbonden partijen taken voor uitvoeren belangrijke informatie missen.  

 

Met verbonden partijen is veel geld vanuit gemeenten gemoeid 

Met verbonden partijen is veel geld vanuit de gemeenten gemoeid. Voor de gemeente Den Helder betreft dit 

jaarlijks vijftien miljoen euro voor twintig verbonden partijen. Schagen heeft dertien verbonden partijen, die 

jaarlijks dertien miljoen euro kosten. De gemeente Texel draagt jaarlijks 2,7 miljoen euro bij aan zestien 

verbonden partijen.  

 

Uitkomsten onderzoek 

Onderzocht is welke informatie voor de gemeenteraden beschikbaar is. Vervolgens is gekeken of de kwaliteit van 

deze informatie zodanig is, dat raadsleden deze kunnen gebruiken om te sturen. Uit een vergelijking tussen de 

gemeenten blijkt dat de informatieverstrekking van de colleges aan hun raden over dezelfde verbonden partijen 

verschillend is van kwaliteit. Geen van de gemeenten voldoet volledig aan de wettelijke informatieplicht uit het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Ook geven de colleges volgens de 

rekenkamercommissies nog te weinig beleidsinformatie over en onvoldoende financieel inzicht in hun verbonden 

partijen aan de raden. Van de drie gemeenten verstrekt Den Helder op veel punten minder informatie dan 

gemiddeld en bedient de gemeente Schagen de raad het best van informatie. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek doen de rekenkamercommissies aanbevelingen aan hun gemeenteraden. Deze 

aanbevelingen beogen een verbetering van de huidige situatie. De colleges van burgemeester en wethouders 

van Den Helder, Schagen en Texel hebben in hun bestuurlijke reactie alle drie aangegeven zich te kunnen vinden 

in de conclusies en aanbevelingen.  

 

- / - / - 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen: 

Voor de gemeente Den Helder met de heer drs. ing. G. Braas via de secretaris van de Rekenkamercommissie 

Den Helder de heer M. Versteeg via 0223-678106 of m.versteeg@denhelder.nl,  

Voor de gemeente Schagen met de heer. dr. P. van der Kruit via de secretaris van de Rekenkamercommissie 

Schagen, de heer M. Eversdijk via 0224-210476 of marcel.eversdijk@schagen.nl, 

Voor de gemeente Texel met de heer drs. R. Admiraal via nummer 06-13324319. 
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