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1 -  Inleiding 

1.1 Aanleiding  

De rekenkamercommissie van Schagen wil net als die van Den Helder en Texel onderzoeken hoe het met de 

kwaliteit van de informatie over verbonden partijen is gesteld.  

 

Gemeenten laten in toenemende mate taken uitvoeren door verbonden partijen. Een gemeente kan op 

verschillende manieren participeren in verbonden partijen zoals een samenwerkingsverband of een 

gemeenschappelijke regeling. Verbonden partijen zijn private of publieke organisaties waarin de gemeente een 

bestuurlijk en/of financieel belang heeft. De rekenkamercommissie Schagen ontving meerdere verzoeken om 

onderzoek te doen naar verbonden partijen waarin gemeente Schagen participeert. De onderzoeksvragen 

richtten zich op de bestuurlijke structuur en de mogelijkheden van de gemeenteraad voor toezicht en sturing. Dit 

onderzoek spitst zich toe op de kwaliteit van de informatievoorziening aan de gemeenteraad over verbonden 

partijen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de uitoefening van sturing en toezicht.  

 

In deze rapportage wordt gemeente Schagen vergeleken met Den Helder en Texel waar hetzelfde onderzoek 

tegelijkertijd wordt uitgevoerd. 

1.2 Centrale vraag 

 

In de onderzoeksopdracht van de rekenkamercommissie Schagen
1
 is de centrale vraag: 

 

Wat zijn de sturings- en toezicht mogelijkheden van de gemeenteraad bij deelname in verbonden partijen, en 

hoe maakt de gemeenteraad daar gebruik van? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn door de rekenkamercommissie de volgende deelvragen 

geformuleerd:  

 

1. Aan welke verbonden partijen neemt de gemeente Schagen deel? 
2. Worden de beoogde doelen van de verbonden partijen bereikt? 
3. Voldoen de gekozen vormen van de verbonden partijen? 
4. Zijn de (financiële) risico's van de verbonden partijen afgedekt? 
5. Welke sturings- en toezichtsmogelijkheden heeft de gemeenteraad bij de besluitvorming over de oprichting, 

wijziging en opheffing van verbonden partijen?  
6. Heeft de gemeenteraad voldoende en adequate taakstellende en controlerende kaders gesteld voor 

verbonden partijen, zoals op het gebied van democratische controle, bijdrage van de andere relaties, 
(financiële) risico's en bestaande beleidskaders? 

7. Hoe zijn de bevoegdheden, verplichtingen en verantwoordelijkheden t.a.v. bedrijfsvoering, beleidsvorming, 
begroting en verslaglegging van de verbonden partijen formeel verdeeld tussen bestuur van de verbonden 
partijen en de gemeente? 

8. Voldoen de verbonden partijen aan de wettelijke voorschriften en aan de eerdergenoemde kaders?  
9. Worden de sturing- en toezicht mogelijkheden gebruikt door de gemeenteraad om zijn kader stellende en 

controlerende rol uit te oefenen? 
10. Geeft de informatie in de programmabegroting voldoende informatie over de aard, omvang en risico’s van 

de verbonden partijen? 
  

Dit onderzoek is, zoals gezegd ook voor de rekenkamers van de gemeenten Den Helder en Texel 

uitgevoerd. Gezamenlijk is tot de volgende onderzoeksvraag en deelvragen gekomen. In bijlage 1 

worden deze deelvragen beantwoord: 

 

Onderzoeksvraag:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Onderzoeksopdracht naar Verbonden Partijen, RKC Schagen, 23 februari 2016  

Welke informatie over verbonden partijen is voor de gemeenteraad beschikbaar en biedt deze informatie 

kwalitatief voldoende inzicht voor de gemeenteraad? 
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Deelvragen: 

 

1. Welke verbonden partijen heeft de gemeente Schagen en welke rapportages ontvangt de gemeenteraad 

hierover? 

2. Hoe groot is het gemeentelijke belang, om hoeveel geld gaat het (éénmalige investering, jaarlijkse bijdrage 

of opbrengst) aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar, idem voor 

eigen en vreemd vermogen van de verbonden partij, wat is de verwachte omvang van het financiële 

resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar, en wat zijn de risico’s?  

3. Welke visie heeft de verbonden partij in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in 

de begroting van de gemeente Schagen, wat zijn de resultaten en ontwikkelingen?  

4. Wat is de rechts- of organisatievorm van deze verbonden partijen, op welke wijze kan de gemeente 

Schagen invloed uitoefenen bij beslissingen (stemrecht), wie vertegenwoordigt of vertegenwoordigen de 

gemeente Schagen en welk stemaandeel heeft Schagen? 

5. Krijgt de gemeenteraad met de informatie over verbonden partijen voldoende kwalitatieve informatie om te 

controleren? 

6. Welke informatie over verbonden partijen wordt door meerdere gemeenten in dit gemeenschappelijke 

onderzoek binnen de Noordkop aan de gemeenteraden verstrekt, en zijn hiertussen nog verschillen waaruit 

iets valt te leren? 

1.3 Aanpak 

De eerste stap in het onderzoek is het inventariseren welke verbonden partijen er in de gemeente Schagen zijn. 

Hiervoor zijn de begroting 2016 en de jaarrekening 2014 van Schagen gebruikt en alle overige, schriftelijke 

informatie die de gemeenteraad in 2015 heeft ontvangen. Met deze stukken is beoordeeld of de 

informatievoorziening aan de wettelijke
2
 en de gemeentelijke voorschriften

3
 voldoet. Als volgende stap is 

beoordeeld of de informatie kwalitatief voldoet en is een gesprek gevoerd met een ter zake deskundige 

ambtenaar (Bijlage 6). Daarna zijn de resultaten van de inventarisatie in Schagen vergeleken met de resultaten 

in de gemeenten Texel en Den Helder. Ten slotte volgen conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad 

van Schagen. De rekenkamercommissie heeft het onderzoek uitbesteed aan mevrouw E. Fogl en de heer F. 

Haven van Rekenkameronderzoekers Friesland. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staan de wettelijke eisen voor de informatieverstrekking over verbonden partijen, in hoofdstuk 3 

staan de gemeentelijke eisen en in hoofdstuk 4 staat hoe de informatieverstrekking in de praktijk in Schagen is 

uitgewerkt. In hoofdstuk 5 zijn de uitkomsten van het onderzoek in Schagen vergeleken met soortgelijke 

onderzoeken in Texel en Den Helder. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies en aanbevelingen, dit hoofdstuk is ook 

als de samenvatting van het gehele onderzoek te lezen. In bijlage 1 zijn de onderzoeksvragen beantwoord. 

 

  

                                                           
2
  Artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten, 12 juni 2015 art 169 van de Gemeentewet; en 

artikel 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 2015. 
3 Financiële verordening gemeente Schagen, 1 januari 2013. 
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Reactie van het college van Burgemeester en wethouders 
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Nawoord van de Rekenkamercommissie op de bestuurlijke reactie 

De Rekenkamercommissie constateert dat het college zich kan vinden in de conclusies en aanbevelingen zoals 

neergelegd in het onderzoeksrapport over Verbonden Partijen. De Rekenkamercommissie is ook verheugd om 

vast te stellen dat de aanbeveling over de financiële verordening al in 2017 wordt geactualiseerd en dat ook de 

resterende aanbevelingen reeds zijn ingevoerd of zijn voorzien van een concrete tijdsaanduiding voor de 

invoering.  
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2 -  Wettelijke voorschriften voor informatieverstrekking over verbonden partijen 

Dit onderzoek richt zich op de verbonden partijen van de gemeente Schagen. In paragraaf 2.1 wordt ingegaan op de 

definitie van een verbonden partij. Achtereenvolgens komt een aantal wettelijke kaders aan de orde die betrekking 

hebben op de informatieverstrekking over verbonden partijen aan de gemeenteraad.  

2.1 Definitie verbonden partijen 

In artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) wordt een verbonden 

partij en bijbehorende begrippen gedefinieerd als: 

 

Verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin 

de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang 

heeft. 

  

Financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag 

dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk 

het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar 

verplichtingen niet nakomt. 

  

Bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in 

het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. 

 

Subsidierelaties of relaties waar de gemeente alleen de opdrachtgever is, zijn geen verbonden partij. 

2.2 Besluit Begroting en Verantwoording 

Het BBV schrijft voor dat in de begroting en in het jaarverslag een paragraaf over verbonden partijen moet 

staan en in artikel 15 staat wat daarover te lezen hoort te zijn: 

 

Lid 1: De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste: 

A. De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de 

doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;  

B. De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; 

C. De lijst van verbonden partijen. 

 

In de paragraaf verbonden partijen in de begroting van Schagen (vanaf nu: paragraaf verbonden partijen) moet 

duidelijk zijn gemaakt welke visie de gemeente heeft, over hoe in het algemeen verbonden partijen 

doelstellingen van de gemeente helpen te bereiken. Ook dient erin te staan of er actuele beleidsvoornemens 

zijn voor de verbonden partijen, zoals een verandering in de doelstelling of het voortbestaan van een verbonden 

partij. Tot slot behoort er een lijst te worden opgesteld van alle verbonden partijen waarbij is voorgeschreven 

wat die lijst ten minste opsomt 

 

Lid 2: In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie 

opgenomen: 

A. De naam en de vestigingsplaats; 

B. Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; 

C. Het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de 

verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan 

het einde van het begrotingsjaar; 

D. De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd 

vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde 

van het begrotingsjaar; 

E. De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden 

partij in het begrotingsjaar. 

 

De nadruk ligt sinds enkele jaren op de financiële informatie in de begroting. De commissie BBV
4
, die toelichting 

geeft aan gemeenten, schrijft dat: “het gaat over het begrotingsjaar en niet om informatie over reeds afgesloten 

boekjaren”
5
. De nadruk is, wegens het groeiende financiële belang van de verbonden partijen hierin, op de 

                                                           
4 De commissie BBV bestaat uit ambtenaren van gemeenten, provincie en rijk en heeft als taak: “zorg te dragen voor een eenduidige 
uitvoering en toepassing van het BBV”. Zie de website www.commissiebbv.nl 
5
 Vragen en antwoorden commissie BBV 2015, vraag 2015.15 p12 e.v. 
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begrotingscijfers komen te liggen. Ter illustratie: Schagen geeft van de totale €126 mln in 2016 €13 mln uit via 

verbonden partijen. Hiernaast staat Schagen voor €14 mln borg aan leningen verstrekt door derden aan enkele 

van die verbonden partijen. 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.
6
 Deze BBV-

bepalingen beogen de rechtvaardiging voor de publieke deelname in de verbonden partijen en de financiële 

risico’s duidelijk maken in de paragraaf verbonden partijen. 

2.3 Gemeentewet 

In artikel 160 van de Gemeentewet staat dat het college geen verbonden partijen kan oprichten, of daaraan kan 

deelnemen, dan nadat de gemeenteraad eerst in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen over 

het ontwerpbesluit kenbaar te maken. De gemeente kan dus niet deelnemen aan een verbonden partij zonder 

dat de gemeenteraad daarover vooraf is geïnformeerd en gehoord. Artikel 169 van de Gemeentewet gaat in op 

de actieve informatieplicht van het college van B&W aan de gemeenteraad: “Het college en elk van zijn leden 

afzonderlijk zijn aan de gemeenteraad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. Zij 

geven de gemeenteraad alle inlichtingen die de gemeenteraad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft”. 

Voor verbonden partijen gaat dit artikel onder meer over het stemgedrag van collegeleden in het bestuur van 

een verbonden partij. Ook gaat het over de wijze waarop het college zich inspant om een zienswijze of 

doelstellingen van de gemeenteraad uitgevoerd te krijgen door een verbonden partij gerealiseerd te krijgen via 

de verbonden partij. 

2.4 Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) 

In artikel 51 van de WGR staat dat colleges of burgemeesters niet overgaan tot het treffen van een regeling 

(ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn) dan na verkregen toestemming van de 

gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor het wijzigen van, toetreden tot of uittreden uit een regeling. De 

gemeenteraad kan alleen toestemming onthouden als het besluit in strijd is met het recht of met het algemeen 

belang. In artikel 34 staat dat de gemeenschappelijke regeling voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat 

waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening 

aan de raden van de deelnemende gemeenten stuurt. En verder in artikel 35, dat het dagelijks bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting acht weken voordat de begroting wordt vastgesteld, aan de 

raden van de deelnemende gemeenten stuurt. Daarin staat ook dat de gemeenteraad een zienswijze bij het 

dagelijks bestuur kenbaar mag maken. 

  

                                                           
6 Memorie van toelichting bij besluit begroting en verantwoording, Staatsblad 2013, pagina 10 
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3 - Gemeentelijke eisen aan de informatieverstrekking over verbonden partijen 

De gemeente kan de BBV nader uitwerken in gemeentelijke verordeningen en beleidsnota’s (afspraken met de 

gemeenteraad) en in interne beleidsregels. In het onderstaande gaan we in op de financiële verordening Schagen en het 

reglement van orde van de gemeenteraad en de werkgroep GRIP
7
. 

3.1 Financiële verordening Schagen 

Naast de eisen die de wet aan de paragraaf verbonden partijen stelt, heeft de gemeente Schagen in de eigen 

financiële verordening aanvullende eisen opgenomen. De financiële verordening dateert van 1 januari 2013 en 

is opgesteld bij het inrichten van de nieuwe gemeente. In artikel 14f hiervan schrijft de gemeente voor welke 

informatie in de paragraaf verbonden partijen dient te worden opgenomen: 

 

 

Artikel 14 f: In de paragraaf verbonden partijen bij de begroting en de jaarstukken neemt 

het college naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval van elke verbonden partij op: 

A. De naam en vestigingsplaats; 

B. Het financieel belang en omvang van de gemeente; 

C. De risico’s; 

D. De zeggenschap van de gemeente; 

E. Nieuw beleid; 

F. Het publiek belang dat wordt gediend met de deelname. 

 

 

Hoewel de gemeente in het artikel 14f het BBV letterlijk aanhaalt en alleen aanvullende voorwaarden zegt te 

willen voorschrijven, overlappen de eisen uit het BBV en de eigen financiële verordening elkaar. Lid a is gelijk 

aan het BBV-artikel 15 lid 2.a en lid b van de financiële verordening is deels gelijk aan 2.c & 2.d uit het BBV en 

lid f uit de financiële verordening en lid 2 b uit Het BBV zijn grotendeels gelijk. Alleen lid c en lid d van de 

financiële verordening betreffen aanvullende voorschriften. Zodoende zijn de genoemde onderdelen dus dubbel 

voorgeschreven, een keer in de financiële verordening en een keer in de wet.  

3.2 Verordening voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 

Als de gemeenteraad de informatieverstrekking door het college over een bepaalde verbonden partij 

onvoldoende vindt, dan kan de gemeenteraad gebruik maken van verschillende instrumenten. De 

gemeenteraad heeft onder meer het recht om aan het college mondelinge of schriftelijke vragen te stellen, voor 

zover het de eigen bevoegdheden van het college betreft. Dit ‘vragenrecht’ staat in het reglement van orde van 

de gemeenteraad
8
.  

3.3 Werkgroep GRIP   

In de jaarrekening 2014 Schagen staat bij de paragraaf verbonden partijen op pagina 71: “in 2014 heeft de 

gemeentelijke werkgroep GRIP zich intensief beziggehouden met de gemeenschappelijke regelingen. Het doel 

van de werkgroep GRIP is om te bewerkstelligen dat de gemeenteraad de kaderstellende en controlerende rol 

voor verbonden partijen beter kan uitoefenen. In de raadsvergadering van 25 november 2014 is de notitie 

werkwijze gemeenschappelijke regelingen vastgesteld met daarin opgenomen de speerpunten per 

gemeenschappelijke regeling voor 2015 en 2016. In de raadsvergadering van juni 2015 wordt gerapporteerd 

over de voortgang van deze speerpunten. In paragraaf 2.6 van deze notitie is vastgelegd dat het Presidium, op 

voordracht van de fracties, voor de raadsperiode één of meer rapporteurs per gemeenschappelijke regeling 

benoemt. In maart 2016 heeft de eerste regionale raadscommissie Noordkop plaatsgevonden. In financiële zin 

komen de vier gemeenschappelijke verbonden partijen aan de orde in de raadscommissie, dit zijn de GGD, de 

Veiligheidsregio, het regionaal Historisch centrum Alkmaar en de RUD. Het doel van de regionale 

Noordkopraad is een intensievere samenwerking tussen de vier Kopgemeenten (Den Helder, Schagen, 

Hollands Kroon en Texel) middels een groeimodel in te richten. Het uiteindelijke doel is dat de Noordkopraad 

bevoegdheden krijgt en besluiten kan nemen die de regio betreffen. Het informeren, debatteren en adviseren 

over de verbonden partijen vindt plaats in de individuele gemeenteraden. 

 

 

                                                           
7 Grip, de naam van een raadwerkgroep, die in de gemeenteraad van 25 november 2014 is ingesteld. 
8 Artikel 37, Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente Schagen 
2003. 
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Bevindingen uit hoofdstuk 3 

● Er is overlap tussen de eisen aan de informatieverstrekking 

aan de gemeenteraad over verbonden partijen in het BBV 

en de Financiële verordening Schagen. 

● De gemeente Schagen is zich bewust dat de Financiële 

verordening niet actueel is en dat er mogelijkerwijs overlap 

is met de BBV.  

● De gemeente Schagen heeft geen nota verbonden partijen, 

hetgeen niet verplicht is in de BBV. 

● In het interview is naar voren gekomen dat in Schagen geen 

discussie was over nut en noodzaak van een nota 

verbonden partijen. 

 

  



Onderzoeksrapport naar informatievoorziening over verbonden partijen voor de rekenkamercommissie Schagen- juni 2016 

11 van 31 

4 - Inventarisatie van de kwaliteit van de informatievoorziening over verbonden 

partijen in de gemeente Schagen in de begroting en jaarrekening 

In dit hoofdstuk wordt de informatievoorziening die de gemeenteraad ontvangt bij de begroting en jaarrekening getoetst 

aan de wettelijke eisen zoals in hoofdstuk 2 beschreven en de eigen aanvullende eisen zoals beschreven in hoofdstuk 3.  

 

In bijlage 7 zijn de deelnemende gemeenten per verbonden partij opgenomen waarin de gemeente Schagen participeert 

en daarbij een overzicht van alle verbonden partijen met de naam zoals opgenomen in het register van de Kamer van 

Koophandel in de drie gemeenten in de Noordkop. Schagen is in 2016 verbonden met 13 partijen, ingedeeld naar het 

werkgebied
9
: 

 

 

4.1 Voldoet de paragraaf verbonden partijen aan de eisen uit het BBV? 

Volgens het BBV zijn er drie onderdelen waaraan de paragraaf in de begroting moet voldoen.  

 

I. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 

De begroting begint met een korte uitleg wat volgens de wet een verbonden partij is, wanneer sprake is van een 

bestuurlijk belang of een financieel belang en daarna worden de 13 verbonden partijen stuk-voor-stuk 

behandeld. Wat ontbreekt is een een “visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de 

doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting” waar in de wet om wordt gevraagd. De paragraaf verbonden 

partijen voldoet daarom niet aan BBV-artikel 15 lid 1.a. 

 

II. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen 

De gemeente moet de beleidsvoornemens en de veranderingen bij verbonden partijen in de paragraaf 

verbonden partijen melden. Dit kan een verandering in de doelstelling, in de relatie, het voortbestaan of de 

zelfstandigheid van een verbonden partij zijn. Ook hierover wordt niets in het algemene deel van de begroting 

en de jaarrekening geschreven. De paragraaf verbonden partijen voldoet daarom niet aan BBV-artikel 15 lid 

1.b. 

 

                                                           
9
 De informatie in het plaatje komt uit de paragraaf bij de begroting 2016. De bijdrage aan de verbonden partijen is niet volledig in de 

paragraaf opgenomen en de ontbrekende informatie is uit websites van de verbonden partijen verkregen.     
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III. de lijst van verbonden partijen 

Als derde onderdeel is de lijst van de verbonden partijen met de voorgeschreven items opgenomen in het BBV 

en ook in de financiële verordening. In bijlage 2 is deze lijst opgenomen voor alle dertien verbonden partijen en 

is per verbonden partij voor de vijf voorgeschreven punten uit het BBV nagegaan of de informatie in de 

paragraaf aan de voorschriften voldoet. Met groene, oranje of rode vlakken is aangegeven in welke mate de 

informatie voldoet aan de voorschriften van het BBV. De informatie komt uit de paragraaf verbonden partijen uit 

de programmabegroting 2016 en uit de jaarrekening van 2014. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Hierboven is voor alle dertien verbonden partijen in een oogopslag te zien in hoeverre aan welke voorschriften 

wel en niet is voldaan bij de begroting 2016. Een groot deel van de algemene informatie, zoals de naam en 

vestigingsplaats, het belang van de gemeente en het aandeel in de verbonden partij wordt in de paragraaf 

vermeld. Alhoewel bij zes partijen de vestigingsplaats niet staat vermeld. De financiële informatie over de 

verbonden partij ontbreekt in veel gevallen. Hierdoor heeft de gemeenteraad geen inzicht in hoe de verbonden 

partij er voor staat, geen kijk op de solvabiliteit en op de financiële resultaten, terwijl de wetgever hierop een 

grote nadruk legt, het is het centrale doel van de paragraaf verbonden partijen. Ook de accountant noemt dit 

punt in de managementletter 2014. De gemeenteraad moet immers beoordelen of de gemeentelijke financiën 

gezond zijn en gezond blijven, zo stelt de memorie van toelichting bij het BBV. Het verband tussen de 

verbonden partijen en de programma’s uit de begroting blijft in de paragraaf onbenoemd. Al met al voldoet de 

paragraaf verbonden partijen daarom niet volledig aan BBV-artikel 15 lid 2. 

4.2 Voldoet de informatieverstrekking aan de financiële verordening 2013? 

Naast de voorschriften uit het BBV zijn er in Schagen nog voorschriften voor de begroting opgenomen in de 

financiële verordening. Voor deze voorschriften is nagegaan of de paragraaf verbonden partijen hieraan 

voldoet. In bijlage 3 is een lijst opgenomen met alle 13 verbonden partijen en per verbonden partij is voor de 

zes voorschriften nagegaan of de informatie in de paragraaf voldoet. Met groene, oranje of rode vlakken is 

aangegeven in welke mate de informatie voldoet aan de voorschriften. De informatie is uit de paragraaf 

verbonden partijen uit de programmabegroting 2016 afkomstig.  
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In de figuur hierboven is voor alle 13 verbonden partijen in een oogopslag te zien aan welke voorschriften wel 

en niet is voldaan. Het financieel belang (de tweede kolom) en het publieke belang (de laatste kolom) worden 

voldoende toegelicht. Over de risico’s, de zeggenschap en het nieuwe beleid is echter in onvoldoende mate in 

de paragraaf verbonden partijen informatie opgenomen. Slechts bij een verbonden partij worden de risico’s 

duidelijk toegelicht, bij twee partijen is een korte opmerking te vinden. Hoewel er mogelijk geen risico’s bij 

andere verbonden partijen aanwezig zijn, is dit door de gemeenteraad met deze informatie niet vast te stellen. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de gemeente Schagen niet volledig voldoet aan de eigen voorschriften 

uit de financiële verordening.  

4.3 Voldoet de informatieverstrekking aan de WGR? 

Van de 13 verbonden partijen in Schagen zijn er zeven partijen, waarvan de rechtsvorm een 

gemeenschappelijke regeling (GR) is. Daardoor gelden voor hen, naast de voorschriften uit het BBV, de 

financiële verordening 2013, ook nog de eisen uit de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). Een bijzonder 

voorschrift hierin, is dat voor 15 april de begroting voor het volgende jaar en de jaarrekening van het vorige jaar 

naar de gemeenteraad moeten zijn gestuurd. Ook is de tijd die gemeenteraad heeft voordat hij kan reageren 

met een zienswijze in de vernieuwde WGR van zes naar acht weken verlengd. De gemeenteraad heeft door 

deze twee eisen meer tijd om een zienswijze op de begroting in te dienen en zo zijn invloed uit te oefenen. In 

bijlage 4 is de informatievoorziening aan de gemeenteraad voor verbonden partijen die onder de WGR vallen 

opgenomen en beoordeeld. 
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Bron: onderzoek naar verbonden partijen, Schagen 2016 

 

De gemeenteraad van Schagen heeft de meeste stukken tijdig ontvangen. De Veiligheidsregio is daarop een 

uitzondering, die stukken zijn op 20 april ontvangen in plaats van voor 15 april. Van  Het recreatieschap en de 

VVI zijn geen stukken aangetroffen. Bij de ontvangen stukken is in alle gevallen een duiding door het college 

gegeven aan de begrotingsuitkomsten en de beleidsrealisatie. Door het college is driemaal een zienswijze 

voorgesteld aan de gemeenteraad en driemaal het voorstel om een positieve of geen zienswijze op te stellen. In 

de argumentatie van de zienswijze gaat het college in op de beleidsinhoudelijke belangen van de gemeente 

Schagen bij de GR en op een aantal financiële aspecten.  

4.4 Informatie die de gemeenteraad heeft ontvangen over de verbonden partijen in 2015  

Naast de informatie in de begroting en in de jaarrekening kan het college de gemeenteraad met andere stukken 

informeren. Hieraan zijn geen wettelijke eisen gesteld waaraan kan worden getoetst, zoals dat hierboven in de 

paragrafen 4.1, 4.2 en 4.3 is gedaan. In Bijlage 5 is de overige informatie bekeken vanuit vier aspecten, 

doelrealisatie, risico’s, begrijpelijkheid en tijdigheid. De aspecten worden in die bijlage toegelicht. Hieruit blijkt 

dat de verstrekte overige informatie begrijpelijk is en ook is het doel en de risico’s van de verbonden partij aan 

de gemeenteraad in bijna alle gevallen uitgelegd. 

 

Indien de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen vanuit het BBV en de gemeentelijke regels zoals 

vastgelegd in de financiële verordening is overige informatie strikt genomen ook niet noodzakelijk. Het college 

kan uiteraard aanvullende informatie verstrekken, en in Schagen is die aanvullende informatie duidelijk. 
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Bevindingen uit hoofdstuk 4 

● De gemeente Schagen voldoet onvoldoende aan BBV-artikel 1 en 2. Er is geen 

algemene visie in de paragraaf verbonden partijen opgenomen en ook wordt 

onvoldoende duidelijk gemaakt hoe de verbonden partijen bijdragen aan het 

gemeentelijk beleid. 

● De wettelijke voorschriften voor de informatie per verbonden partij in de paragraaf 

verbonden partijen, worden door de gemeente Schagen onvoldoende gevolgd. 

Vooral informatie over het eigen en vreemd vermogen en het resultaat van de 

verbonden partij ontbreekt. 

● De paragraaf verbonden partijen voldoet niet aan alle vereisten uit de financiële 

verordening doordat vooral risico en zeggenschap in de paragraaf verbonden 

partijen ontbreekt. 

● Voor de verbonden partijen die een gemeenschappelijke regeling zijn, voldoet 

Schagen voor een groot deel aan de wet, omdat de meeste stukken op tijd zijn en 

er informatie is over de gevolgen van de verbonden partij op het eigen beleid van 

de gemeente is verstrekt. 

● De aanvullende informatie die de gemeenteraad ontvangt, geeft duiding aan 

doelrealisatie van de eigen gemeentelijke doelen en risico’s. 

● In het interview wordt het beeld herkend dat de informatie in de paragraaf niet 

voldoet aan de voorschriften van de BBV. 
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5. Vergelijking van de kwaliteit van de informatievoorziening van Texel, Schagen en 

Den Helder over verbonden partijen 

 

Door de rekenkamercommissies van Texel, Schagen en Den Helder is op dezelfde manier de kwaliteit van de 

informatievoorziening gewaardeerd waardoor een onderlinge vergelijking mogelijk is. De informatie die vergeleken kan 

worden heeft alleen betrekking op voorschriften die in alle drie gemeenten gelijk zijn en dat zijn de voorschriften uit het 

BBV en de WGR. Dit is toegepast voor de paragraaf verbonden partijen in de begroting 2016. Hiernaast kan iedere 

gemeente zelf aanvullende voorwaarden stellen, maar dat valt buiten het perspectief van dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk 

wordt de informatievoorziening over de zeven partijen die aan alle drie gemeenten zijn verbonden, vergeleken. 

 

 

 
 

 

Het naast elkaar zetten van de informatie leidt tot de volgende observaties: 

 

● Schagen neemt de dividenduitkering van de BNG en het Gasbedrijf als een positieve bijdrage op in de 

paragraaf verbonden partijen.  

● Den Helder neemt geen bijdrage voor de verwerking van huisvuil op bij HVC, terwijl Texel en Schagen dat wel 

doen.  

● Texel vermeldt het gehele bedrag van de lening van de HVC waar de deelnemende gemeenten gezamenlijk 

borg voor staan en Schagen en Den Helder vermelden alleen het deel van de eigen gemeente.  

● Den Helder is de enige gemeente die aangeeft borg te staan voor de Veiligheidsregio. 

 

Naast de verschillen in de informatie over de partijen die alle drie gemeenten hebben opgenomen zijn er ook verschillen 

over partijen die niet bij alle drie de gemeenten zijn opgenomen in de paragraaf verbonden partijen, zie in de 

onderstaande figuur. 
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De argumentatie om een partij als verbonden in de paragraaf verbonden partij op te nemen is niet in alle gemeenten 

gelijk. Schagen en Texel hebben Stichting Grootschalige basiskaart en de VNG niet opgenomen in de paragraaf, maar 

Den Helder wel. Kanttekening bij het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar is dat die verbonden partij wel door Den 

Helder en Schagen is opgenomen in de paragraaf bij de begroting 2016, maar niet door Texel. Texel trad per 2015 toe 

en derhalve was de informatie bij het verschijnen van de begroting 2016 nog niet volledig beschikbaar.  

5.1 Verschillen in de uitvoering van de wettelijke en gemeentelijke voorschriften 

In deze paragraaf wordt voor de wettelijke voorschriften vergeleken in hoeverre de drie gemeenten daaraan 

voldoen. 

 

BBV 

Het BBV somt een vijftal eisen op waar de paragraaf aan moet voldoen. Wanneer in de onderstaande figuur 

wordt aangegeven dat een gemeente voor 100% aan de eisen voldoet, dan is volledig aan de vijf specifieke 

eisen van het BBV voldaan. Voor de drie gemeenten staat in onderstaand figuur per verbonden partij in 

hoeverre elke gemeente hieraan voldoet. 
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Tussen de drie gemeenten zijn grote verschillen in de kwaliteit van de informatievoorziening van de paragraaf 

verbonden partijen. Gemiddeld heeft Schagen de meeste informatie en Den Helder de minste informatie over 

de verbonden partijen opgenomen. Texel bevindt zich daartussenin. 

 

WGR 

Naast de voorschriften uit het BBV, zijn er voor gemeenschappelijke regelingen ook nog specifieke 

voorschriften uit de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). In de WGR is vastgelegd dat voor 15 april de 

begroting voor het volgende jaar en de jaarrekening van het vorige jaar naar de gemeenteraad moeten zijn 

gestuurd en de gemeenteraad heeft daarbij de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De drie gemeenten 

hebben drie dezelfde gemeenschappelijke regelingen, dit zijn de Veiligheidsregio, de GGD en de RUD. In 2016 

komt daar het RHCA nog bij.  In Den Helder is de informatie over gemeenschappelijke regelingen niet altijd 

tijdig en de beleidsduiding van de stukken voor de eigen gemeente wordt beperkt gegeven. In Schagen is de 

informatie over gemeenschappelijke regelingen meestal op tijd en wordt er inzicht gegeven over de gevolgen 

van de verbonden partij op het eigen beleid. In Texel is de informatievoorziening over de gemeenschappelijke 

regelingen meestal tijdig, maar de informatie is onvoldoende geduid bij de zienswijze en ook ten aanzien van de 

doelrealisatie.   

5.2 Verschillen in de gemeentelijke voorschriften 

Financiële verordening 

Naast de eisen die de wet aan de paragraaf verbonden partijen stelt, kan een gemeente in de eigen financiële 

verordening aanvullende eisen opnemen en dat hebben de gemeenten Den Helder en Schagen gedaan. Bij 

beide gemeenten overlappen de eisen uit het BBV en de eigen financiële verordening elkaar. Beide gemeente 

voldoen niet volledig aan de vereisten vastgelegd in de eigen financiële verordening. 

 

Nota verbonden partijen 

In het BBV is geen verplichting opgenomen om een nota verbonden partijen vast te stellen. De gemeente Den 

Helder en Texel hebben wel een nota verbonden partijen. De nota verbonden partijen van de gemeente Den 

Helder dateert van 2009 en had, volgens de eigen voorschriften, in 2013 bijgesteld moeten worden. In 2016 

wordt aan de actualisatie gewerkt. In Texel dateert de nota uit 2015 en geeft duidelijk inzicht hoe de 

informatieverstrekking aan de gemeenteraad per verbonden partij is ingevuld. Verbonden partijen zijn ingedeeld 

naar risicoprofiel. Afhankelijk van dat risicoprofiel geldt er een toezichtarrangement (beleidsregels) en een 

bepaald pakket aan informatieverstrekking aan de gemeenteraad. Beide gemeente voldoen niet volledig aan de 

vereisten vastgelegd in de nota verbonden partijen. 

5.3 Verschillen in de kwaliteit van de overige informatievoorziening per gemeente  

Naast de informatie in de begroting en in de jaarrekening kan het college de gemeenteraad met andere stukken 

informeren over verbonden partijen. In de gemeente Den Helder ontbreekt vaak duiding wat betreft 

doelrealisatie en risico’s en daarnaast is de informatie niet altijd begrijpelijk. Bij Texel is het beeld vergelijkbaar 

dat de verstrekte overige informatie niet altijd begrijpelijk is en dat ook lang niet altijd duidelijk is met welk doel 

de gemeenteraad de informatie ontvangt. De informatie die de gemeenteraad van Schagen ontvangt scoort 

beter in termen van doelrealisatie, begrijpelijkheid en inzicht in risico’s. 
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Bevindingen uit hoofdstuk 5 

● De wijze waarop de bijdrage en de borgstelling/ lening in de paragraaf bij de 

begroting worden opgenomen verschilt per gemeente bij het Gasbedrijf, de HVC 

en de Veiligheidsregio. Daarnaast neemt Schagen de positieve bijdrage ook op in 

de paragraaf. 

● Geen van de drie gemeenten voldoet volledig aan de wettelijke eisen van het BBV 

, waarbij opgemerkt dat Den Helder het minst voldoet en Schagen het meest en 

Texel daartussenin. Daarnaast blijkt uit de vergelijking dat de VNG, Grootschalige 

Basiskaart en RHCA niet bij alle drie gemeenten op dezelfde wijze in de lijst van 

verbonden partijen zijn opgenomen. 

● Bij de vergelijking t.a.v. de WGR blijkt dat Den Helder het minst voldoet en 

Schagen het meest en Texel daartussenin.  

● Den Helder en Schagen, hebben in de financiële verordening vereisten 

opgenomen voor de paragraaf verbonden partijen, maar de gemeenten voldoen 

niet volledig aan die vereisten in de verantwoordingsdocumenten. 

● Schagen en Texel hebben een nota verbonden partijen, maar de gemeenten 

voldoen niet volledig aan die vereisten. 

● Bij de aanvullende informatie die de drie gemeenteraden ontvangen blijkt dat de 

informatie in Den Helder het minst voldoet en Schagen het meest en Texel 

daartussenin. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

Uit het onderzoek naar de informatievoorziening in 2015 over verbonden partijen aan de gemeenteraad van Schagen 

trekt de rekenkamercommissie van Schagen na onderzoek door de Rekenkameronderzoekers Friesland, de volgende 

conclusies en stelt drie aanbevelingen voor. 

 

De gemeente Schagen heeft 13 verbonden partijen die jaarlijks €13 mln kosten en staat voor €14 mln borg 

De gemeente Schagen heeft zich met 13 externe partijen verbonden op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Jaarlijks 

draagt de gemeente voor ten minste €13 mln bij aan de exploitatie van deze 13 partijen en staat bovendien borg voor 

€14 mln aan leningen die door de verbonden partijen zijn opgenomen. De gemeenteraad wordt geacht hierop beleid- en 

financieel toezicht te houden. De gemeente Schagen treedt of zal treden uit twee verbonden partijen, dit zijn de VVI (per 

1 januari 2016) en het  Recreatieschap Geestmerambacht (per 1 januari 2017). De Stichting Surplus heeft vanwege het 

feit dat er geen financieel belang is, niet het karakter van een verbonden partij. De stichting grootschalige basiskaart is 

bij Schagen en Texel niet opgenomen in de lijst van verbonden partijen, de gemeente Den Helder heeft de stichting wel 

opgenomen.  

 

De eigen voorschriften van Schagen tonen overlap en de gemeente heeft geen nota verbonden partijen 

Uit het onderzoek blijkt dat de er een overlap is tussen de eisen aan de informatieverstrekking aan de gemeenteraad 

over verbonden partijen in het BBV en de Financiële verordening van Schagen. Verder is gebleken dat de gemeente 

geen nota verbonden partijen heeft en uit het interview is naar voren gekomen dat nut en noodzaak van een nota voor 

de gemeente Schagen niet wordt gezien. 

 

Het college geeft te weinig beleidsinformatie en onvoldoende financieel inzicht over verbonden partijen 

Het onderzoek toont aan dat de informatie in de paragraaf verbonden partijen onvoldoende voldoet aan het BBV-artikel 1 

en 2. Ook is de verplichte algemene visie in de paragraaf verbonden partijen niet opgenomen en wordt onvoldoende 

duidelijk gemaakt hoe de verbonden partijen bijdragen aan het gemeentelijk beleid. Vervolgens worden de wettelijke 

voorschriften over de informatie per verbonden partij onvoldoende uitgevoerd. Vooral toekomstige financiële informatie 

ontbreekt en ook de bijdrage van de verbonden partijen aan de programma’s in de begroting ontbreekt. Voor de 

verbonden partijen die een gemeenschappelijke regeling zijn, voldoet Schagen wel voor een groot deel aan de wet, 

omdat veel stukken op tijd zijn en doordat er duidelijke informatie over de gevolgen op het eigen beleid van de gemeente 

wordt gegeven. Bij de aanvullende informatie die de gemeenteraad ontvangt, wordt veelal duiding gegeven over de 

doelrealisatie van eigen gemeentelijke doelstellingen. 

 

Schagen presteert goed in de benchmark 

Uit de benchmark blijkt dat de informatieverstrekking van de onderzochte gemeenten aan hun raden over dezelfde 

verbonden partijen verschillend is van kwaliteit. De gemeente Schagen verstrekt op een aantal punten meer informatie 

dan de gemeente Texel en de gemeente Den Helder. De gemeenten in de Noordkop kunnen dus van elkaar leren. De 

samenwerking die is aangegaan in de raadscommissie Noordkop kan daartoe een belangrijke aanzet zijn. 

 

Deze conclusies leiden tot drie aanbevelingen: 

 

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

In de huidige financiële verordening van de gemeente Schagen worden wetsartikelen overgenomen uit het 

BVV, deze kunnen worden verwijderd. In de nota verbonden partijen kunnen algemene en specifieke 

uitgangspunten ten aanzien van verbonden partijen worden opgenomen. 

 

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

Zorg dat de informatievoorziening aan de gemeenteraad in de paragraaf verbonden partijen bij de begroting en 

jaarrekening voldoet aan de wettelijke voorschriften. Vooral informatie over het belang van de verbonden partij 

en toekomstige financiële informatie ontbreekt. 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 
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gegeven
10

 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. 

 

3. 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.  

 

  

                                                           
10 Vragen en antwoorden commissie BBV, antwoord 2015.15, p12 e.v. 
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Bijlage 1 Onderzoeksvragen beantwoord 

Hieronder zijn alle onderzoeksvragen voorzien van een antwoord en waar nodig verwezen naar het rapport. 

 

1. Welke verbonden partijen heeft de gemeente Schagen en welke rapportages ontvangt de gemeenteraad 

hierover? 

In bijlage 2 staat een lijst met de verbonden partijen. In hoofdstuk 4 staat een overzicht van de verbonden 

partijen verdeeld naar regio: lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk. De informatie die door de gemeenteraad 

wordt ontvangen komt aan de orde in hoofdstuk 4.  

 

2. Hoe groot is het gemeentelijke belang, om hoeveel geld gaat het (éénmalige investering, jaarlijkse 

bijdrage of opbrengst) aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar, 

idem voor eigen en vreemd vermogen van de verbonden partij, wat is de verwachte omvang van het 

financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar, en wat zijn de risico’s? Bij deze vraag 

is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij inhoud en terminologie van artikel 15 lid 2c, 2d en 2e in het 

BBV. 

Het antwoord op deze vraag wordt uitgewerkt in paragraaf 4.1. In bijlage 2 staat de informatie zoals die is 

aangetroffen in de jaarrekening 2014 en de begroting 2016. Hieruit blijkt dat niet alle informatie is verstrekt, 

waardoor de gemeente zich niet aan de wettelijke eisen uit de BBV houdt. 

 

3. Welke visie heeft de verbonden partij in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn 

opgenomen in de begroting van de gemeente Schagen, wat zijn de resultaten en ontwikkelingen? Bij 

deze vraag is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inhoud en terminologie van artikel 15 lid 1a van 

het BBV. 

Het antwoord op deze vraag wordt uitgewerkt in paragraaf 4.2. Hieruit blijkt dat de informatie redelijk voldoet 

waar het de aansluiting van de eigen doelen uit de begroting betreft op de werkzaamheden die door de 

verbonden partij worden uitgevoerd. Wat betreft resultaten en ontwikkelingen is de informatievoorziening aan de 

gemeenteraad minder volledig. 

 

4. Wat is de rechts- of organisatievorm van deze verbonden partijen, op welke wijze kan de gemeente 

Schagen invloed uitoefenen bij beslissingen (stemrecht), wie vertegenwoordigt of vertegenwoordigen 

de gemeente Schagen en welk stemaandeel heeft Schagen? 

In het begin van hoofdstuk 4 is opgenomen welke rechtsvorm de verbonden partij heeft en hoe het stemrecht 

van de gemeente is en door wie de gemeente wordt vertegenwoordigd.  

 

5. Krijgt de gemeenteraad met de informatie over verbonden partijen voldoende kwalitatieve informatie om 

te controleren? 

In hoofdstuk 4 wordt dit uitgewerkt en hieruit blijkt dat er onvoldoende kwalitatieve informatie in de paragraaf 

verbonden partijen is opgenomen. Daarnaast voldoet de gemeente niet aan de wettelijke eisen uit de BBV. 

Gevolg is dat de gemeenteraad niet het door de wetgever beoogde beeld heeft of de financiële situatie van de 

verbonden partijen gezond is en blijft. Bij de mogelijkheden voor de gemeenteraad om een zienswijze kenbaar 

te maken of wensen en bedenkingen, biedt het college voldoende relevante informatie. De betekenis van de 

verbonden partijen voor doelrealisatie van gemeente Schagen komt voldoende aan de orde. 

 

6. Welke informatie over verbonden partijen wordt door meerdere gemeenten in dit gemeenschappelijke 

onderzoek binnen de Noordkop aan de gemeenteraden verstrekt, en zijn hiertussen nog verschillen 

waaruit iets valt te leren? 

In hoofdstuk 5 is een benchmark van de drie gemeenten opgenomen en hoofdstuk 6 staan conclusies en 

aanbevelingen.  
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Bijlage 2 De paragraaf VP t.o.v. het BBV  

In onderstaande tabel is aangegeven in hoeverre de informatieverstrekking in de paragraaf verbonden partijen voldoet 
aan de vereisten uit het BBV (nummers 1 t/m 5). Hiervoor is gekeken naar de begroting 2016 en de jaarstukken 2014.  
 
BBV: 

1. De naam en de vestigingsplaats; 
2. Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; 
3. Het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de 

verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar; 
4. De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin 

en aan het einde van het begrotingsjaar; 
5. De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar. 

 

  

           BEGROTING 2016         JAARREKENING 2014 

 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1 - VVI in Alkmaar (GR) 
           

2 - Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland in Schagen (GR) 
           

3 - Veiligheidsregio NHN te Alkmaar (GR) 
           

4 - GGD Hollands Noorden in Schagen (GR) 
           

5 - Regionale Uitvoeringsdienst NHN in Hoorn (GR) 
           

6 - Regionaal Historisch Centrum te Alkmaar (GR) 
           

7 - Recreatieschap Geestmerambacht te Noord-Scharwoude (GR) 
           

8 - Bank Nederlandse Gemeenten (NV)  
           

9 - Houdstermaatschappij Gas Kop van NH (NV)  
           

10 - Huisvuilcentrale NH (NV)  
           

11 - Ontwikkelingsbedrijf NHN  
           

12 - Surplus 
           

13 - Programma West-Friese Omringdijk 
           

 
 

 de informatie goed/ voldoende is opgenomen in de paragraaf 

 de informatie in de paragraaf matig is ingevuld 

 de informatie ontbreekt voor een groot deel in de paragraaf 
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Bijlage 3 De paragraaf verbonden partijen begroting 2016 in relatie tot de vereisten 

in de financiële verordening 2013  

In de tabel is aangegeven in hoeverre de informatieverstrekking in de paragraaf verbonden partijen voldoet aan de 

vereisten in de financiële verordening.  

 

1. De naam en vestigingsplaats; 

2. Het financieel belang en omvang van de gemeente; 

3. De risico’s; 

4. De zeggenschap van de gemeente; 

5. Nieuw beleid; 

6. Het publiek belang dat wordt gediend met de deelname. 

  

 

 1 2 3 4 5 6 

1 - VVI in Alkmaar (GR)       

2 - Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland in Schagen (GR)       

3 - Veiligheidsregio NHN te Alkmaar (GR) 
      

4 - GGD Hollands Noorden in Schagen (GR) 
      

5 - Regionale Uitvoeringsdienst NHN in Hoorn (GR)       

6 - Regionaal Historisch Centrum te Alkmaar (GR)       

7 - Recreatieschap Geestmerambacht te Noord-Scharwoude (GR)       

8 - Bank Nederlandse Gemeenten (NV)        

9 - Houdstermaatschappij Gas Kop van NH (NV)        

10 - Huisvuilcentrale NH (NV)        

11 - Ontwikkelingsbedrijf NHN -        

12 - Surplus       

13 - Programma West-Friese Omringdijk       

 

 

 de informatie goed/ voldoende is opgenomen in de paragraaf 

 de informatie in de paragraaf matig is ingevuld 

 de informatie ontbreekt voor een groot deel in de paragraaf 
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Bijlage 4 Informatie over de verbonden partijen die onder WGR vallen  

 Ontwerpbegroting GR Toetreding of wijziging GR oordeel 

informatie 

VVI in Alkmaar 

(GR) 

geen informatie geen informatie n.v.t. 

Gesubsidieerde 

arbeid Kop van 

Noord-Holland  

Op 31 maart 2015 stelt het college voor om 

bij de Begroting 2016 geen zienswijze in te 

dienen. Het advies van het college aan de 

gemeenteraad gaat in op financiële 

aspecten en de inspanningen van de GR. 

De commissie Samenlevingszaken neemt 

op 28 april 2015 dit voorstel over. Op 19 

mei 2015 besluit de gemeenteraad 

conform. 

Op 3 februari stelt het college voor de 

wijzigingen t.a.v. de GR vast te stellen. Op 

24 maart besluit de gemeenteraad 

akkoord te gaan met de wijzigingen. 

De informatie is 

toegankelijk, 

geeft duiding 

aan beleid  en is 

tijdig. 

Veiligheidsregio 

NHN  

Op 24 maart heeft de gemeenteraad 

vergadert over de bezuinigingsmaatregelen 

van de veiligheidsregio NHN. Op 20 april 

heeft de gemeenteraad de stukken van de 

Veiligheidsregio ontvangen. Op 12 mei 

heeft collegevoorstel gedaan om een 

zienswijze t.a.v. jaarrekening en begroting 

2016 in te dienen. Het advies van het 

college aan de gemeenteraad gaat in op 

financiële aspecten en de inspanningen van 

de Veiligheidsregio. Er wordt ten aanzien 

van de jaarstukken informatie verstrekt over 

de realisatie van gemeentelijke doelen. 
De gemeenteraad heeft op 30 juni 2015 

conform besloten. 

Op 3 november 2015 stelt college voor om 

wijziging Gr t.a.v. de verdeelsleutel en 

wijziging in het kader van de nieuwe WGR 

vast te stellen. Op 25 november 2015 

neemt commissie Bestuur dit advies over 

en op 15 december 2015 besluit de 

gemeenteraad conform.  

De informatie is 

toegankelijk, 

geeft duiding 

aan het beleid 

maar is niet 

tijdig door 

veiligheidsregio 

verstrekt. 

GGD Hollands 

Noorden 

Op 15 april ontvangt de gemeenteraad 

rechtstreeks van de GGD de jaarstukken 

2014 wijziging programmabegroting 2015 

en programmabegroting 2016 met een 

begeleidend schrijven van 8 pagina’s 

verzoek tot een zienswijze uiterlijk op 25 

juni 2015 voor het AB van 3-07-2015. Het is 

een brief met een sterk financieel karakter. 

Het stuk meldt dat de financiële 

klankbordgroep van de GGD de stukken 

beoordeeld en dat de klankbordgroep 

positief heeft geadviseerd.  

 

Op12 mei 2015 luidt het collegeadvies om 

drie positieve zienswijze in te dienen. In de 

commissie maatschappelijke 

ontwikkelingen wordt het advies van het 

college overgenomen. Het advies van het 

college aan de gemeenteraad gaat in op 

financiële aspecten en de inspanningen van 

de GGD. Er wordt ten aanzien van de 

jaarstukken informatie verstrekt over de 

realisatie van gemeentelijke doelen. 

De gemeenteraad heeft conform besloten 

15 juni 2015.  

DE GGD heeft de gemeenteraad van 

Schagen gevraagd wensen of 

bedenkingen te maken bij de oprichting 

van en de deelneming in GGD Support 

Centrum. het college stelt voor om geen 

bezwaar tegen de oprichting van “GGD 

Support Centrum” 

De informatie is 

toegankelijk en 

geeft duiding 

aan het beleid. 

Als gevolg van 

de 

besluitvormings

termijnen van 

commissie en 

gemeenteraad 

ontvangt de 

GGD een 

definitieve 

zienswijze van 

Schagen na 25 

juni. 

Regionale 

Uitvoeringsdienst 

NHN 

Op 10 april ontvangt het college van de 

RUD de ontwerpbegroting en ontwerp 

jaarstukken. Het college stelt de 

gemeenteraad voor op 12-05-2015: een 

zienswijze op de jaarrekening 2014 en een 

zienswijze op de begroting 2016 RUD in te 

dienen en geeft daarbij een toelichting op 

de beleidsaspecten. De zienswijze moet 

uiterlijk voor 25-06-215 bij het AB zijn 

Op 8 april ontvangt het college het 

wijzigingsvoorstel van de GR RUD in het 

kader van de nieuwe WGR. Op 25 

augustus 2015 is het voorstel college 

akkoord te gaan met wijziging en op 5 

oktober neemt commissie Bestuur dit 

advies over. De gemeenteraad besluit op 

27 oktober 2015 conform. 

De informatie is 

toegankelijk, 

geeft duiding 

aan het beleid 

en de tijdigheid 

is praktisch 

opgelost met de 

achteraf 

bekrachtiging 
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ingediend. 

De gemeenteraad heeft te weinig tijd door 

vergaderschema maar via de commissie 

Bestuur op 8 juni is de zienswijze toch bij 

de RUD gekomen en achteraf door de 

gemeenteraad op 30 juni 2015 bekrachtigd. 

door de 

gemeenteraad 

Regionaal 

Historisch 

Centrum Alkmaar 

Op 14 april 2015 zijn de jaarstukken 2014 

en de begroting 2016 ontvangen. De termijn 

voor indienen is tot 24 juni 2015. 

Het college stelt een zienswijze voor bij de 

jaarrekening 2014 en en bij de begroting 

2016 en geeft daarbij een toelichting op de 

beleidsaspecten 

Op 15 april 2015 heeft de gemeenten 

wijzigingsvoorstel ontvangen om de GR 

aan te passen vanwege de nieuwe WGR 

en door fusies van deelnemende 

gemeenten. het college voorstel is 

conform op 12 mei 2015 en de commissie 

bestuur besluit op 10 juni 2015 ook 

conform en de gemeenteraad ook op 30 

juni 2015. 

De informatie is 

toegankelijk, 

geeft duiding 

aan het beleid 

en de tijdigheid 

is praktisch 

opgelost met de 

achteraf 

bekrachtiging 

door de 

gemeenteraad 

Recreatieschap 

Geestmerambacht  

Ontvangstdatum van de stukken is 19 

maart 2015. Op12 mei 2015 geeft het 

collegeadvies om geen zienswijze in te 

dienen. In de commissie Bestuur wordt het 

advies van het college overgenomen op 10 

juni 2015. Het advies van het college aan 

de gemeenteraad gaat in op financiële 

aspecten en op het voornemen van 

Schagen uit te treden. Er wordt ten aanzien 

van de jaarstukken informatie verstrekt over 

de realisatie van gemeentelijke doelen. 

De gemeenteraad heeft conform besloten 

op 30 juni 2015.  

 

 De informatie is 

redelijk 

toegankelijk, 

geeft duiding 

aan het beleid 

om uit te treden 

de tijdigheid is 

praktisch 

opgelost met de 

achteraf 

bekrachtiging 

door de 

gemeenteraad 

Bovenstaande informatie is samen te vatten in drie punten: 

1. Was de begroting en de voorlopige jaarrekening voor 15 april aan de gemeenteraad gestuurd 

2. Had het college een brief meegestuurd met uitleg over de gevolgen van de begroting op het gemeentebeleid 

3. Is er een zienswijze gemaakt, (J) of nee (N) 

                   2015                  

 1 2 3 

1 - GGD Hollands Noorden in Schagen (GR)   N 

2 - Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland in Schagen GR   N 

3 - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in Alkmaar (GR)   J 

4 - Regionaal Historisch Centrum Alkmaar in Alkmaar (GR)   J 

5 - Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord in Hoorn GR   J 

6 - Recreatieschap -  N 

7 - VVI - - - 
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Bijlage 5 Lijst van documenten voor de gemeenteraad over de verbonden partijen             

2015 Aantal documenten Van B&W a/d 

gemeenteraad 
1 2 3 4 

1 - VVI in Alkmaar (GR) 0 0     

2 - Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland in Schagen (GR) 5 2     

3 - Veiligheidsregio NHN te Alkmaar (GR) 32 3     

4 - GGD Hollands Noorden in Schagen (GR) 11 1     

5 - Regionale Uitvoeringsdienst NHN in Hoorn (GR) 10 1     

6 - Regionaal Historisch Centrum te Alkmaar (GR) 8 2     

7 - Recreatieschap Geestmerambacht te Noord-Scharwoude (GR) 9 1     

8 - Bank Nederlandse Gemeenten (NV)  0 0     

9 - Houdstermaatschappij Gas Kop van NH (NV)  0 0     

10 - Huisvuilcentrale NH (NV)  2 1     

11 - Ontwikkelingsbedrijf NHN -  0 0     

12 - Surplus 0 0     

13 - Programma West-Friese Omringdijk 0 0     

 

 de informatie is goed/ voldoende opgenomen  

 de informatie is matig 

 de informatie ontbreekt voor een groot deel  

 geen aanvullende informatie naar de gemeenteraad 

 

Norm overige informatie voor de gemeenteraad over verbonden partijen 

1.doelrealisatie. De informatieverstrekking van het college aan de gemeenteraad geeft inzicht in de mate waarin de verbonden partij 

daadwerkelijk een bijdrage levert aan het gestelde doel (maatschappelijke effecten en andere beleidsinhoudelijke doelen zoals gesteld in het 

gemeentelijke beleidsprogramma).  

2. risico’s. De verantwoordingsinformatie van het college geeft de gemeenteraad verslag van welke risico’s zich voordoen: 
- Doelen/ effecten door de gemeenteraad gesteld niet of in mindere mate worden gehaald 

- Financieel budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad is niet toereikend voor het realiseren van de doelen. 

- Het financiële reilen en zeilen van de verbonden partij ontwikkeld zich minder dan verwacht.  

3. begrijpelijkheid/ toegankelijkheid. Van de informatievoorziening van het college aan de gemeenteraad is voldoende om nut en noodzaak, 

doelrealisatie en risico’s betreffende de verbonden partij in beeld te hebben voor de kaderstellende en controlerende rol van de rad  

4. tijdigheid. Voor GR is artikel 34 relevant en voor de overige verbonden partijen is het belangrijk om te bezien of de informatie voor het AB of 

de Ava ontvangen. 
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Bijlage 6 Lijst van bronnen 

20150324 bezuinigingen veiligheidsregio amendement Heiloo.pdf   

20150324 bezuinigingen veiligheidsregio amendement Langedijk.pdf   

20150324 bezuinigingen veiligheidsregio brief HHW.pdf   

20150324 bezuinigingen veiligheidsregio motie.pdf   

20150324 bezuinigingen veiligheidsregio voorstel besluit.pdf   

20150324 bezuinigingen veiligheidsregio voorstel bijlage 2.pdf   

20150324 bezuinigingen veiligheidsregio voorstel bijlage.pdf   

20150324 bezuinigingen veiligheidsregio voorstel.pdf   

20150324 Bijlage bij Wijziging GRGA.pdf   

20150324 Wijziging GRGA.pdf   

20150519 begroting GRGA, toelichting.pdf   

20150519 begroting GRGA.pdf   

20150519 raadsrapportage GR.pdf   

20150519 zienswijze op begroting GRGA.pdf   

20150630 begroting GR RHCA.pdf   

20150630 GR geestmerambacht begrotingswijziging 2.pdf   

20150630 GR geestmerambacht begrotingswijziging 3.pdf   

20150630 GR geestmerambacht begrotingswijziging.pdf   

20150630 GR geestmerambacht jaarrekening, begroting bijlage.pdf   

20150630 GR geestmerambacht jaarrekening, begroting voorstel.pdf   

20150630 GR geestmerambacht jaarrekening.pdf   

20150630 GR geestmerambacht programmabegroting uitbreiding.pdf   

20150630 GR geestmerambacht programmabegroting.pdf   

20150630 GR geestmerambacht zienswijze.pdf   

20150630 jaarstukken en begroting GR RHCA voorstel.pdf   

20150630 Jaarstukken en begroting RUD aanbiedingsbrief.pdf   

20150630 Jaarstukken en begroting RUD onderbouwing resultaatbestemming.pdf   

20150630 Jaarstukken en begroting RUD ontwerpbegroting.pdf   

20150630 Jaarstukken en begroting RUD ontwerpjaarstukken.pdf   

20150630 Jaarstukken en begroting RUD voorstel.pdf   

20150630 Jaarstukken en begroting RUD zienswijze.pdf   

20150630 jaarstukken GGD aanbiedingsbrief.pdf   

20150630 jaarstukken GGD advies klankbordgroep.pdf   

20150630 jaarstukken GGD amendement.pdf   

20150630 jaarstukken GGD brief.pdf   

20150630 jaarstukken GGD controleverklaring.pdf   

20150630 jaarstukken GGD herziene begroting.pdf   

20150630 jaarstukken GGD jaarberichten.pdf   

20150630 jaarstukken GGD jaarstukken.pdf   

20150630 jaarstukken GGD oprichtingsakte.pdf   

20150630 jaarstukken GGD programmabegroting 2016.pdf   

20150630 jaarstukken GGD voorstel.pdf   

20150630 jaarstukken GR RHCA bijlage.pdf   

20150630 jaarstukken GR RHCA voorstel.pdf   

20150630 jaarstukken isd.pdf   

20150630 jaarverslag HVC voorstel.pdf   

20150630 jaarverslag HVC.pdf   

20150630 liquidatiebalans isd.pdf   

20150630 veiligheidsregio begroting 2016 tekst begroting.pdf   

20150630 veiligheidsregio begroting 2016 toelichting.pdf   

20150630 veiligheidsregio begroting 2016 voorstel.pdf   

20150630 veiligheidsregio begroting 2016 zienswijze.pdf   

20150630 veiligheidsregio jaarstukken 2014 aanbiedingsbrief.pdf   

20150630 veiligheidsregio jaarstukken 2014 accountantsverklaring.pdf   

20150630 veiligheidsregio jaarstukken 2014 accountantsverslag.pdf   

20150630 veiligheidsregio jaarstukken 2014 bijlage 2.pdf   

20150630 veiligheidsregio jaarstukken 2014 bijlage.pdf   

20150630 veiligheidsregio jaarstukken 2014 en begroting aanbiedingsbrief.pdf   

20150630 veiligheidsregio jaarstukken 2014 en begroting amendement Enkhuizen.pdf   

20150630 veiligheidsregio jaarstukken 2014 en begroting amendement HHW.pdf   

20150630 veiligheidsregio jaarstukken 2014 en begroting motie Enkhuizen.pdf   

20150630 veiligheidsregio jaarstukken 2014 en begroting motie HHW.pdf   

20150630 veiligheidsregio jaarstukken 2014 jaarstukken.pdf   

20150630 veiligheidsregio jaarstukken 2014 toelichting.pdf   

20150630 veiligheidsregio jaarstukken 2014 voorstel.pdf   

20150630 veiligheidsregio jaarstukken 2014 VR in zicht.pdf   

20150630 veiligheidsregio jaarstukken 2014 zienswijze.pdf   

20150630 wijziging GR RHCA addendum.pdf   
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20150630 wijziging GR RHCA bijlage.pdf   

20150630 wijziging GR RHCA brief zienswijze.pdf   

20150630 wijziging GR RHCA voorstel.pdf   

20150630 zienswijze jaarrekening isd.pdf   

20151027 RUD wijziging aanbiedingsbrief.pdf   

20151027 RUD wijziging regeling besluit.pdf   

20151027 RUD wijziging regeling.pdf   

20151027 RUD wijziging uittredingsbesluit.pdf   

20151215 Veiligheidsregio advies verdeelsystematiek kosten.pdf   

20151215 Veiligheidsregio wijziging GR bijlage 2.pdf   

20151215 Veiligheidsregio wijziging GR bijlage 3.pdf   

20151215 Veiligheidsregio wijziging GR bijlage.pdf   

20151215 Veiligheidsregio wijziging GR voorstel.pdf   

Bijlage I bij werkwijze gemeenschappelijke regelingen.pdf   

Bijlage II bij werkwijze gemeenschappelijke regelingen.pdf   

GR in NH.pdf   

GR in NH.xlsx   

Jaarrekening 2014 in een oogopslag.pdf   

Jaarverslag 2014.pdf   

Onderzoeksopdracht Verbonden Partijen.docx   

Raadsvoorstel vaststellen werkwijze gemeenschappelijke regelingen.pdf   

Uitvoeringsprogramma-2013-zonder-kanjers-DEF0.pdf   

Werkwijze gemeenschappelijke regelingen 20141125.pdf   

Werkwijze gemeenschappelijke regelingen.pdf   

15.007058 RV Noordkopraad i.o. met benoeming leden NK r.pdf 

14.114690 RV Werkwijze Gemeenschappelijke Regelingen 

14.114690 Notitie werkwijze GR.pdf 

14.114690 Bijlage 2, Inventarisatie GR en verbonden partijen versie 24 okt 2014 (2).pdf 

14.114690 bijlage 1.  Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen.pdf 

 

Interview: medewerker van het team financiën.  
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Bijlage 7 Overzicht van verbonden partijen en deelnemende gemeenten 

Verbonden partijen werken in veel gevallen voor meer dan een gemeente. In de tabel hieronder is van iedere verbonden 

partij te vinden voor welke gemeenten in Noord-Holland-Noord ze werkzaam zijn. Vanzelfsprekend zijn sommige partijen 

voor meerdere gemeenten werkzaam. 
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Hieronder een alfabetisch overzicht van alle gemeenschappelijke regelingen in de drie onderzochte gemeenten: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


