
Registratienr. CONCEPT  MARCEL  Raadsvoorstel en -besluit 

*CONCEPT*   
 

 Relatie met:  

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 1 van 3 
 

 

 

 

  

 

  Raadsvergadering van 13 december 2016 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

7 november 2016 

M. Eversdijk 

0224 – 210  

Onderzoek Rekenkamercommissie naar informatievoorziening over verbonden partijen aan de gemeenteraad 

Domein Burger en Bestuur 

CONCEPT 

 

 

Samenvatting 

Tijdens uw vergadering van 20 september heeft de voorzitter van de rekenkamercommissie Schagen 

(rkc) u het onderzoeksrapport “Rekenkameronderzoek naar de informatievoorziening over verbonden 

partijen aan de gemeenteraad” aangeboden. 

Samen met de rekenkamercommissies van de gemeenten Den Helder en Texel is onderzocht hoe het 

met de kwaliteit van de informatie over verbonden partijen is gesteld.  

Op basis van het onderzoek doet de rkc enkele aanbevelingen. Wij adviseren u deze aanbevelingen 

over te nemen. 

 

Onderzoeksvraag 

Aan de basis van het onderzoek ligt de onderzoeksvraag. De centrale onderzoeksvragen luiden als 

volgt: “Wat zijn de sturings- en toezicht mogelijkheden van de gemeenteraad bij deelname in 

verbonden partijen, en hoe maakt de gemeenteraad daar gebruik van?” en “Welke informatie over 

verbonden partijen is voor de gemeenteraad beschikbaar en biedt deze informatie kwalitatief 

voldoende inzicht voor de gemeenteraad?”. Voor de deelvragen hierbij verwijzen wij u naar de 

pagina’s 3 en 4 van het rapport. 

 

Aanpak 

In de eerste plaats is geïnventariseerd welke partijen met de gemeente verbonden zijn en welke 

stukken van deze partijen zijn ontvangen. Aan de hand van die stukken is onderzocht of de 

informatieverstrekking aan de wettelijke en gemeentelijke voorschriften voldoet. Vervolgens is 

onderzocht of de informatie ook kwalitatief voldoende is. 

Het rapport is in concept voorgelegd aan de ambtelijke organisatie voor een ambtelijke feitencheck. 

Ook is het college in de gelegenheid gesteld om een bestuurlijke reactie op de conclusies en 

aanbevelingen te geven. 

 

Actualiseren 

In de nota verbonden partijen kunnen algemene en specifieke uitgangspunten ten aanzien van 

verbonden partijen worden opgenomen. Het college voorziet een actualisatie van de financiële 

verordening in 2017. Bij deze actualisatie wordt, aldus het college, bezien of een nota verbonden 

partijen van toegevoegde waarde is. 
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Voldoen aan de wettelijke eisen uit het BBV1 in de paragraaf verbonden partijen  

De informatievoorziening aan de gemeenteraad in de paragraaf verbonden partijen bij de begroting 

en jaarrekening moet voldoen aan de wettelijke voorschriften. Vooral informatie over het belang van 

de verbonden partij en toekomstige financiële informatie ontbreekt nog. Daarom kan op dit moment 

van de gemeenteraad niet worden verwacht dat hij zijn controlerende rol kan invullen, er is te weinig 

adequate financiële, prospectieve informatie. Daarnaast bestaat onduidelijkheid over een aantal 

verbonden partijen op de lijst. Als het college onzeker is of een bepaalde samenwerkingsrelatie wel of 

geen verbonden partij is, kan deze vraag worden voorgelegd aan de commissie BBV. Een juiste lijst is 

noodzakelijk om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het horen van de gemeenteraad 

bij het aangaan, wijzigen of beëindigen van deelname in een verbonden partij. Het verdient daarom 

aanbeveling vanaf de begroting 2017 al deze informatie jaarlijks nauwgezet aan de gemeenteraad 

te verstrekken. Als het college onzeker is of een bepaalde samenwerkingsrelatie wel of geen 

verbonden partij is, kan deze vraag worden voorgelegd aan de commissie BBV.   

 

Nota bene: de financiële informatie is nu nog bij veel verbonden partijen niet op tijd voor het 

opstellen van de begroting beschikbaar. In dat geval dient er een beschrijving met de financiële 

verwachtingen te worden gegeven2 en aan het college opdracht gegeven te worden dit alsnog 

aldus te regelen met verbonden partijen. Hiertoe kan worden opgetrokken met naburige gemeenten, 

zoals vanaf maart 2016 in de gezamenlijke raadscommissie Noordkop. 

 

Leg duidelijk uit welk openbaar belang de verbonden partij dient 

Uit de wettelijke voorschriften blijkt dat duidelijk dient te worden gemaakt waarom de gemeente zich 

met de betrokken partijen heeft verbonden, maar dan vooral vanuit het gezichtspunt van het eigen 

gemeentelijke beleid. Dat betekent dat in de paragraaf verbonden partijen glashelder moet worden 

gemaakt welk gemeentelijk beleid door de verbonden partij wordt uitgevoerd en welke doelen 

worden gerealiseerd. Het openbaar belang van de verbonden partij dient dus niet alleen bij 

voornemens tot verandering te worden toegelicht, maar ook bij ‘going concern’.  

 

Reactie college 

Het college heeft in haar bestuurlijke reactie aangegeven reeds bij de begroting 2017 aan 2 van de 3 

aanbevelingen invulling te geven. Het college verwijst hierbij naar de lay-out voor verbonden partijen. 

Deze is aangepast en voorzien van de vereiste informatie. Aan de derde aanbeveling om de 

financiële verordening te actualiseren wordt in 2017 invulling gegeven.  

 

Risico’s 

n.v.t. 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

Griffier      Burgemeester 

 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman    mevrouw M.J.P. van Kampen - Nouwen 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

Rekenkameronderzoek naar de informatievoorziening over verbonden partijen aan de 

gemeenteraad.

                                                           
1 Besluit Begroting en Verantwoording 
2 Vragen en antwoorden commissie BBV, antwoord 2015.15, p12 e.v. 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van der griffier d.d. 15 november 2016;  

gelet op het advies van de auditcommissie d.d. 28 november 2016; 

 

gelezen de rapportage Rekenkameronderzoek naar de informatievoorziening over verbonden 

partijen aan  de gemeenteraad; 

 

besluit: 

 

De conclusies en aanbevelingen, opgenomen in hoofdstuk 6 (pagina 20), uit de rapportage 

onverkort over te nemen. 

 

Aldus besloten in de vergadering van 13 december 2016 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

Voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


