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Onderzoek 

Welke informatie over verbonden partijen is 
voor de gemeenteraad beschikbaar en 
biedt deze informatie kwalitatief voldoende 
inzicht voor de gemeenteraad?

Onderzoeksvraag

Paragraaf Verbonden Partijen. 
Verzamelplaats voor de gemeenteraad voor 
informatie over de verbonden partijen.

Onderzoeksonderwerp

Welke informatie over verbonden partijen is 
voor de gemeenteraad beschikbaar en 
biedt deze informatie kwalitatief 
voldoende inzicht voor de gemeenteraad?

Onderzoeksvraag



Kwalitatief voldoende inzicht?

Den Helder Schagen Texel

Wettelijke 
regels BBV Verplicht Verplicht Verplicht

WGR Verplicht Verplicht Verplicht

Gemeentelijke 
regels

Nota Verbonden 
Partijen Aanwezig Niet 

aanwezig Aanwezig

Financiële Verordening 
over VP Aanwezig Aanwezig Niet 

aanwezig

Criterium: worden de regels gevolgd?

Onverg
elijkbaa

r

Vergelij
kbaar



Den Helder - begroting 2016
Voldoet niet Voldoet deels Voldoet

Voldoet aan de BBV Voldoet aan de WGR

COMMISSIE BBV: “het gaat 
over het begrotingsjaar en niet 
om informatie over reeds 
afgesloten boekjaren” 

De wetgever benadrukt het belang van een volledig 
inzicht van de gemeenteraad in de financiële positie 
van de verbonden partijen opdat deze “gezond zijn 
en gezond blijven” en ze een oordeel over de 
gehele financiële positie van de gemeente kan 
hebben, inclusief verbonden partijen.



Schagen - begroting 2016
Voldoet niet Voldoet deels Voldoet

Voldoet aan de BBV Voldoet aan de WGR

COMMISSIE BBV: “het gaat 
over het begrotingsjaar en niet 
om informatie over reeds 
afgesloten boekjaren” 

De wetgever benadrukt het belang van een volledig 
inzicht van de gemeenteraad in de financiële positie 
van de verbonden partijen opdat deze “gezond zijn 
en gezond blijven” en ze een oordeel over de 
gehele financiële positie van de gemeente kan 
hebben, inclusief verbonden partijen.



Texel - begroting 2016
Voldoet niet Voldoet deels Voldoet

Voldoet aan de BBV Voldoet aan de WGR

COMMISSIE BBV: “het gaat 
over het begrotingsjaar en niet 
om informatie over reeds 
afgesloten boekjaren” 

De wetgever benadrukt het belang van een volledig 
inzicht van de gemeenteraad in de financiële positie 
van de verbonden partijen opdat deze “gezond zijn 
en gezond blijven” en ze een oordeel over de 
gehele financiële positie van de gemeente kan 
hebben, inclusief verbonden partijen.
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Verbonden partijen in Den Helder, Schagen en Texel

Schagen Den Helder Texel

TOTALE KOSTEN PER JAAR 13 miljoen 15 miljoen 2,7 miljoen
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Regionaal

Naam Vorm Bijdrage 
Schagen

Bijdrage   
Den Helder

Bijdrage 
Texel

Lening /borg 
Schagen

Lening /borg 
Den Helder

Lening /borg 
Texel

Veiligheidsregio GR € 3.037.103 € 3.574.948 € 1.442.200 - € 4.783.000 -

GGD GR € 847.890 € 1.710.077 € 435.435 - - -

RUD GR € 1.100.000 € 768.087 € 419.709 - - -

Gasbedrijf NV -€ 397.000 € 0 € 0 - - -

Ontwikkelingsbedrijf
 NHN

NV € 125.631 € 110.706 € 26.516 - - -

Verbonden partijen van Schagen, Den Helder en Texel uit de begroting 2016

Provinciaal  
of landelijk Naam Vorm

Bijdrage 
Schagen

Bijdrage   
Den 

Helder Bijdrage Texel
Lening /borg 

Schagen
Lening /borg 
Den Helder

Lening /borg 
Texel

BNG NV -€ 56.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

HVC NV € 3.441.479 € 0 € 990.000 € 14.244.000 € 22.782.000 € 670.000.000



Veiligheidsregio

GGD

RUD

Gasbedrijf

Ontwikkelingsbedrijf NHN

HVC

BNG

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50%

70%

50%

50%

80%

90%

90%

70%

70%

70%

40%

70%

60%

70%

20%

30%

40%

20%

20%

20%

20%

DEN HELDER
TEXEL
SCHAGEN
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Conclusies
1. Verbonden partijen nemen een aanzienlijk deel van de begroting in en 

er zijn ruime borgstellingen.

2. De koppeling van het beleidsdoel van de eigen gemeente en de doelen 
van de verbonden partij wordt te weinig in de begroting uitgelegd

3. De verwachte resultaten en verwachte balans is vrijwel in geen enkele 
begroting te vinden

4. Per gemeente nog aanvullende conclusies, toegespitst op de eigen 
regels en situatie

5. Doel van de paragraaf verbonden partijen: raad informeren over beleid 
in begrotingsjaar en financiële consequenties wordt niet bereikt.



Welke informatie over verbonden partijen is 
voor de gemeenteraad beschikbaar en 
biedt deze informatie kwalitatief 
voldoende inzicht voor de gemeenteraad?

Onderzoeksvraag

1. De koppeling van het beleidsdoel van de 
eigen gemeente en de doelen van de 
verbonden partij wordt te weinig in de 
begroting uitgelegd 

2. De verwachte resultaten en verwachte balans 
is vrijwel in geen enkele begroting te vinden
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Aanbevelingen Den Helder

1. Actualiseer de Nota Verbonden Partijen 

2. Voldoe aan de wettelijke eisen uit de BBV & WGR. 

3. Leg duidelijk uit welk openbaar belang de 
verbonden partij dient. 

4. Verstrek raadsinformatie en leg verantwoording af 
over het gevoerde bestuur.



Aanbevelingen Schagen

1. Actualiseer de financiele verordening en bezie of 
er meerwaarde is voor een nota verbonden 
partijen.  

2. Voldoe aan de wettelijke eisen uit de BBV & WGR. 

3. Leg duidelijk uit welk openbaar belang de 
verbonden partij dient.



Aanbevelingen Texel

1. Voldoe aan de wettelijke eisen uit het BBV in de 
paragraaf verbonden partijen. 

2. Leg duidelijk uit welk openbaar belang de 
verbonden partij dient. 

3. Verstrek raadsinformatie en leg verantwoording af 
over het gevoerde bestuur.



Einde, vragen?


