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Onderwerp 
Informatievoorziening rond verbonden partijen en toetsingskader voor nieuwe (regionale) 
samenwerkingsvormen 

Geadviseerde beslissing raad 
1. De volgende informatiebehoefte vast te stellen bij de verschillende verbonden partijen, gelet 
op de beleidsruimte en financiële middelen die gemoeid zijn met de samenwerking: 

Naam Afspraak informatievoorziening, gelet op mate beleidsruimte en 
omvang financiële risico's 

GR Jeugdhulp Per 3 maanden bijpraten adhv kwartaalrapportages Beraad & Advies 
Welzijn, door portefeuillehouder en eens per jaar voorzitter AB. 

BAR Per 3 maanden bijpraten adhv kwartaalrapportages Beraad & Advies 
Algemeen met portefeuillehouder 

OMMIJ 2 maal per jaar bespreken (mei en september) Beraad & Advies Ruimte 
GEM Essendael 2 maal per jaar bespreken (mei en september) Beraad & Advies Ruimte 

met portefeuillehouder 
DCMR 2 maal per jaar. In september directeur uitnodigen, Beraad & Advies 

Ruimte, informeren van de raad over wat DCMR doet en wat gemeente 
kan vragen; in mei zienswijzeprocedure 

SVHW 2 maal per jaar. In september directeur uitnodigen, Beraad & Advies 
Algemeen, informeren van de raad over wat SVHW doet en wat gemeente 
kan vragen; in mei zienswijzeprocedure 

VRR en VAR 2 maal per jaar. In september stand van zaken en prioriteiten met directeur 
en in mei zienswijze begroting met portefeuillehouder, Beraad & Advies 
Algemeen 

MRDH VA Eens per jaar (mei) bij zienswijzeprocedure, Beraad & Advies Algemeen 
MRDH Economie Eens per jaar (mei) bij zienswijzeprocedure, Beraad & Advies Algemeen 
NRIJ Eens per jaar (mei) bij zienswijzeprocedure, Beraad & Advies Ruimte 
OGZRR Eens per jaar (mei) bij zienswijzeprocedure, Beraad & Advies Welzijn 
Eneco Eens per jaar (september) met portefeuillehouder in Beraad & Advies 

Algemeen 
Evides Eens per jaar (september) met portefeuillehouder in Beraad & Advies 

Algemeen 
BNG Eens per jaar (september) met portefeuillehouder in Beraad & Advies 

Algemeen 
Distripark Eens per jaar (mei) met portefeuillehouder in Beraad & Advies Algemeen 

2. Het college en raadsleden die vertegenwoordigd zijn in verbonden partijen op te dragen AB-
vergaderingen zoveel mogelijk in samenspraak met de raad of fractievoorzitters voor te 
bereiden en deze vergaderingen terug te koppelen via een korte informatienota in een Beraad 
& Advies - vergadering; 

3. Het college te verzoeken de verbonden partijen op te roepen informatie over AB-
vergaderingen tijdig toe te zenden, zodat afstemming met de raad mogelijk is; 
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4. Het college op te dragen om begin 2015 met een raadsvoorstel te komen om de wijzigingen in 
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) te verwerken. 

5. Het college op te dragen bij elke mogelijke nieuwe samenwerking in elk geval twee vragen 
uitgewerkt voor te leggen aan de raad: 
a. Wil onze gemeente samenwerken en waarom? 
b. Zo ja, in welke vorm? 
ic. Wat is daarbij de beleidsruimte en het financiële risico? 

6. iHet college te verzoeken de nota verbonden partijen te actualiseren en begin 2015 voor te 
'leggen aan de raad. 

Inleiding 
In april 2014 heeft de raad in zijn algemeenheid gesproken over gemeenschappelijke regelingen en 
verbonden partijen. Daar is de afspraak gemaakt dat alle verbonden partijen geïnventariseerd moeten 
worden en gewaardeerd naar hoeveelheid beleid en geld. Van daaruit kan gekeken worden naar de 
informatievoorziening die past bij de zwaarte van de samenwerking: hoe vaak agenderen we de 
verbonden partij, in welk gremium, op welke momenten en wie zitten er aan tafel. 
Daarnaast is uitgesproken dat er behoefte is aan een toetsingskader, dat door het college gebruikt 
kan worden wanneer het nieuwe samenwerkingsvormen wil voorleggen aan de raad. Op 9 september 
2014 hebben raadsleden in een bijeenkomst gebrainstormd over de mate waarin sprake is van 
beleidsruimte bij de verschillende verbonden partijen en hoe groot het financiële risico is. Van daaruit 
is gekeken naar een passende intensiteit van informatievoorziening. Ook over de inhoud van het 
toetsingskader is die avond nagedacht en input geleverd. Voeding die gebruikt is voor dit 
raadsvoorstel. 

Beoogd effect 
Meer grip vanuit de raad op de verbonden partijen van de gemeente, om zo verrassingen te 
voorkomen en de samenwerkingsvormen optimaal in te zetten. 

Relatie met beleidskaders 

Argumenten 
ARGUMENTEN 
1.1 Voor elke verbonden partij geldt een andere informatiebehoefte, doordat de beleidsruimte 
verschilt en de financiële middelen die er mee gemoeid zijn. 

In de bijeenkomst met raadsleden op 9 september 2014 is gesproken over de hoeveelheid 
beleidsruimte en de hoogte van het financieel risico van elk samenwerkingsverband. 
De waarderingen die zijn gegeven waren: 
1. VRR: weinig beleidsruimte, weinig financieel risico; 
2. VAR: idem 
3. DCMR: meer beleidsruimte, weinig financieel risico; 
4. SVHW: weinig beleidsruimte, meer financieel risico; 
5. NRIJ: enige beleidsruimte, enig financieel risico; 
6. Koepelschap Buitenstedelijk Groen: geen beleidsruimte, weinig financieel risico; 
7. Stadsregio: (loopt af)/ 

MRDH economie: weinig beleidsruimte, weinig financieel risico / 
Vervoersautoriteit: weinig financieel risico, veel beleidsruimte; 

8. OMMIJ: veel beleidsruimte, veel financieel risico; 
9. BAR: geen beleidsruimte, veel financieel risico; 
10. OGZRR: weinig beleidsruimte, enig financieel risico; 
11. GÈM Essendael: veel beleidsruimte, veel financieel risico; 
12. CJG: Informatie achteraf ingewonnen: is nu een netwerkorganisatie binnen jeugdhulp. De 

werkwijze gaat veranderen met de komst van de decentralisatie. Via de GR Jeugdhulp worden 
diensten ingekocht die op lokaal niveau geleverd worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn het 
consultatiebureau (onderdeel van het CJG). . 

13. Eneco: dekkingsmiddel in begroting, weinig beleid, redelijk financieel risico; 
14. Evides: weinig beleid, weinig financieel risico; 
15. BNG: weinig beleidsruimte, weinig financieel risico; 
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16. Stichting Distripark: achteraf informatie over ingewonnen: samenwerkingsverband tussen 
Havenbedrijf, onze gemeente en Rotterdam. Het doel is het in stand houden van het 
goederendistributiecentrum Distripark. Betrokkenheid van de raad is nu minimaal, moet weer op 
een goed niveau. De burgemeester zit namens onze gemeente in het bestuur. 

2.1. De betrokkenheid van raden wordt vergroot wanneer je gezamenlijk de AB-vergaderingen 
voorbereid. 

Voor het AB-lid heeft het meerwaarde om te weten waar de raad staat op relevante en belangrijke 
agendapunten van de betreffende verbonden partij. Het sterkt hem of haar in de bijdrage in het AB. 
Daarnaast biedt het de mogelijkheid regelmatig inhoudelijk van gedachten te wisselen. Verrassingen 
worden voorkomen. 

2.2. Fracties kunnen elkaar regionaal opzoeken voordat een AB-vergadert. 

Wanneer er vooraf wordt afgestemd over een agenda van het AB en de mogelijke inbreng vanuit 
Albrandswaard, geeft dit fracties ook de mogelijkheid om met collega-raadsleden uit andere 
gemeenten te overleggen en de samenwerking op te zoeken. 

3.1 Tijdige toezending van stukken is essentieel om te kunnen voorbereiden. 

Stukken komen vaak zo laat, dat interne afstemming met de ambtenaar al nauwelijks mogelijk is, laat 
staan afstemming met de raad of fractievoorzitters. Dat moet anders! Een oproep aan de verbonden 
partijen kan helpen, zodat de noodzaak van tijdige toezending doordringt. Alleen op die manier kan 
recht worden gedaan aan het wettelijke (toezicht)instrument van de raad om een zienswijze in te 
kunnen dienen op een (wijziging op) een GR-begroting. 

4.1 De Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt binnenkort aangepast. 

Eén van de voorgestelde wijzigingen is dat de AB's en DB's van Gemeenschappelijke Regelingen die 
alleen door gemeenteraden zijn ingesteld moeten gaan bestaan uit raadsleden: 

5a. 1 Dit is de basisvraag: wil' je wel samenwerken? 

Zaken als slagkracht van de organisatie en het willen spreiden van financiële risico's kunnen 
meespelen. 

5b/c. 1 Er zijn vele samenwerkingsvormen mogelijk en de beste voor onze gemeente gelet op het 
beleidsveld en de financiële risico's moet gekozen worden! 

Het college kan een aantal samenwerkingsvormen uitwerken als opties, minimaal twee varianten. 
Bijvoorbeeld een variant van een Gemeenschappelijke Regeling en een inkoopmodel, een 
bestuurscommissie, of' geen' samenwerking, met voor- en nadelen op verschillende punten, waarbij 
te denken valt aan: 

Financiën 
Invloed van de raad 
Informatie en inzicht 
Sturing 
Kwaliteit besluitvorming 
Schaalgrootte 
Maatschappelijke relevantie 
Professionaliteit 
Kwetsbaarheid 
Exit-procedure en kosten 
Looptijd 
Is samenwerking verplicht? 
Congruentie 

Risico's als je niet samenwerkt 

6. De nota verbonden partijen loopt dit jaar af. 
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De nota loopt in principe af dit jaar en gelet op een flink aantal (aankomende) wijzigingen is het ook 
verstandig de nota snel te actualiseren. 

Overleg gevoerd met 

Kanttekeningen 
1.1 en 2.1. We zijn afhankelijk van de informatieverstrekking vanuit de verbonden partijen. 

Iedere raad kampt al jaren met het probleem dat verbonden partijen erg laat hun stukken aan raden 
toezenden. Een nadrukkelijke oproep vanuit het college aan de verbonden partijen om tijdig met 
stukken te komen is dan ook noodzakelijk. De conceptbegrotingen worden met de nieuwe richtlijnen 
voortaan uiterlijk per 1 april geleverd. Dit betekent dat de organisatie in april/mei de voorstellen voor 
zienswijzen kan voorbereiden en de raad de tijd heeft om in mei/juni de zienswijzen te bespreken en 
een besluit hierover te nemen en dit eventueel mee te nemen in de behandeling van de eigen P&C-
documenten. 

Uitvoering/vervolgstappen 

De griffie verwerkt het raadsbesluit in de termijnagenda van de raad van Albrandswaard 

Evaluatie/monitoring 

Financiën 
Met dit raadsvoorstel zijn geen kosten gemoeid, alleen tijd. 

Juridische zaken 

Communicatie/participatie na besluitvorming 
De BAR-raden, maar ook de raden in de regio, worden geïnformeerd over dit raadsbesluit, zo ook dë 
colleges en betrokken ambtenaren. 

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

Poortugaal, 4 december 2014 

Namens het Presidium, 

0 
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