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ONDERWERP 
Aansturing verbonden partijen  
 
KENNISNEMEN VAN 
Bijgevoegde conceptnota Verbonden Partijen Albrandswaard 2016-2020 geeft een methode 
en de instrumenten voor een bij de situatie passende aansturing per verbonden partij. 
Tevens bevat de nota het format voor de paragraaf verbonden partijen van de p&c cyclus.   
 
INLEIDING 
Gemeenten zijn, net als de rijksoverheid, actief in netwerken van beleids- en 
uitvoeringsorganisaties. Met een groot deel van die organisaties onderhouden ze bestuurlijke 
en financiële banden. Die verbindingen staan te boek als ‘verbonden partijen’. In de praktijk 
zijn het vaak Gemeenschappelijke Regelingen, stichtingen, publiek-private samenwerkings- 
verbanden en overheidsvennootschappen. 
 
Vanwege de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen die sinds 1 januari 2015 van kracht 
is en de gewenste verbetering van de aansturing van verbonden partijen is het BAR-
directieteam het project ‘Aansturing verbonden partijen’ gestart. U bent daarover door het 
college via de raadsinformatiebrief van 22 april 2015 geïnformeerd. Den inventarisatiefase 
van dit project heeft geleid tot een conceptnota verbonden partijen 2016-2020.  
 
KERNBOODSCHAP 
De conceptnota wordt besproken in een beeldvormende raadsbijeenkomst om het gevoelen 
van de raad te peilen en om eventuele aanvullingen of verbeteringen mee te kunnen nemen 
ten behoeve van de definitieve nota die ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
TOELICHTING 
Gelet op de opgaven waarvoor gemeenten gesteld staan, wordt de afstemming en 
samenwerking met andere gemeenten steeds belangrijker. Die samenwerking kan resulteren 
in het aangaan van een verbonden partij. Gevolg daarvan is dat het gemeentebestuur zijn 
directe invloed vermindert, terwijl de gemeente een verantwoordelijkheid blijft behouden 
waarop haar inwoners haar ook aanspreken. De invloed van het gemeentebestuur op een 
verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de 



verbonden partij. Daarnaast is per 1 januari 2015 de nieuwe Wet gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr) van kracht waarin o.a. de democratische legitimatie wordt versterkt. Uit het 
oogpunt van kwaliteit en continuïteit beveelt deze wet ook aan om  eenmaal in de vier jaar 
een Nota verbonden partijen aan de raad aan te bieden. Om deze redenen wordt het 
verbeteren van het instrumentarium en het stroomlijnen van de processen om zo goed 
mogelijk het college en de gemeenteraad te kunnen adviseren nodig geacht. 
 

CONSEQUENTIES 
- De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze 

zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. Dit vergt echter 
veel inzet en is niet voor iedere verbonden partij vereist. Uitvoering van de nota leidt 
tot het kiezen van een scenario (chauffeur, bijrijder, achterbank) waarvoor een in voor 
die situatie geschikt instrumentarium door gemeenteraad, college en ambtelijke 
organisatie kan worden ingezet.  

- Om optimaal in te spelen op de situatie per Verbonden Partij is maatwerk gewenst en 
wordt de optimale set instrumenten gekozen in de uitvoering.  

- Werken met verbonden partijen vereist samenwerking met andere deelnemers. Om 
specifieke gemeentelijke doelstellingen een zo groot mogelijke kans te geven is het 
van belang dat de ambitie daarvoor zowel in de raad, het college en de ambtelijke 
organisatie aanwezig en gelijk gericht is. Het kiezen van een scenario om de inzet 
van de set aan instrumenten draagt daaraan bij. 

- Samenwerking met andere deelnemers in de verbonden partij is van groot belang. De 
BAR-samenwerking biedt mogelijkheden om dat in BAR verband te doen, maar 
uiteraard is samenwerking met andere gemeenten ook belangrijk. Dit (inclusief lobby) 
moet ontwikkeld worden en kan via pilots worden geïntroduceerd. 

- Het kiezen van een scenario en de toepassing van de daarbij behorende 
instrumenten heeft consequenties voor de benodigde inzet van raadsleden en 
collegeleden. Dit draagt bij aan het vergroten van de democratische legitimatie.  

 
VERVOLG 
De coördinator verbonden partijen houdt gedurende de implementatie zicht op het 
functioneren van de instrumenten en stuurt waar nodig bij. Na 4 jaar zal concerncontrol een 
evaluatie uitvoeren op het gevoerde beleid. Deze zal als input dienen voor de nota 
verbonden partijen 2016-2020.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGEN 
- Concept Nota verbonden partijen 2016-2020 Albrandswaard (1040869). 
- Raadsinformatiebrief ‘Aansturing verbonden partrijen d.d. 22-4-2015 (168083).  
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