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Onderwerp

Vaststelling Handleiding Verbonden Partijen 2017 Albrandswaard

GEADVISEERDE BESLISSING
Vast te stellen de Handleiding Verbonden Partijen 2017 Albrandswaard als praktische uitwerking van 
de Nota Verbonden Partijen 2016 - 2020 (verseonnummer 1074843).

Inleiding

In april 2016 heeft de raad een nieuwe Nota Verbonden Partijen vastgesteld (verseonnummer 

1074843). Om de raad te ondersteunen in de sturing op verbonden partijen wordt nu een 
handleiding voorgelegd, met concrete sturingsmogelijkheden.

Beoogd effect

De raad geeft optimaal sturing aan de verbonden partijen en zo aan de maatschappelijke effecten die 

verbonden partijen namens de deelnemende gemeenten nastreven.

Argumenten

1. Om te kunnen sturen als raad moet je weten welke instrumenten je kunt inzetten.

De handleiding geeft aan dat de raad een positie moet kiezen (chauffeur, bijrijder of op de 
achterbank), zodat duidelijk wordt welke instrumenten ingezet kunnen worden om de gewenste 
sturing te kunnen geven. Deze positie kiest de raad op basis van een raadsvoorstel per verbonden 
partij. Basis van de keuze is een risicoscan die bij het raadsvoorstel zit.

2. Het moet helder zijn op welke manier de raad van informatie over verbonden partijen wordt 

voorzien.
De handleiding geeft aan hoe de informatievoorziening rond verbonden partijen richting de raad 
geregeld is of wordt. Vanuit het college (actief of in reactie op vragen), vanuit de gemeenschappelijke 
regeling (ook hier actief of op verzoek van de raad), of van de vertegenwoordiger vanuit de raad.

3. Duidelijke informatie over de behandeling van kaderbrieven en de ontwerpbegroting van 
gemeenschappelijke regelingen is belangrijk voor de sturing door de raad.

De behandeling van kaderbrieven (de financiële en beleidsmatige kaders) en voorlopige jaarrekening 

en de behandeling van de ontwerpbegroting van gemeenschappelijke regelingen is ieder jaar weer 
een proces onder tijdsdruk, zowel voor ambtenaren, college als raad. Het helpt als duidelijk is wat 
verwacht wordt en wat er is afgesproken als bepaalde deadlines in het gedrang komen.



4. Er zijn taakhouders vanuit de raad en die zijn waardevol in de sturing op verbonden partijen. 
De raad heeft in de Nota Verbonden Partijen neergelegd dat per regeling taakhouders worden 
aangewezen. Zij volgen de verbonden partij waar ze taakhouder van zijn en bekijken de stukken van 

het AB of van de AVA van de verbonden partij. Taakhouders worden geïnformeerd vanuit de 
portefeuillehouder en/of de accounthouder (verantwoordelijk ambtenaar) of leggen vragen neer bij 
die personen om informatie. De taken van de taakhouders zijn nog eens opgesomd in de handleiding, 
zodat voor alle betrokkenen duidelijk is de positie is van taakhouders en wanneer zij in beeld komen.

Kanttekeningen

N.v.t.: de handleiding verduidelijkt de Nota Verbonden Partijen.

Financiën

N.v.t.

Communicatie

De handleiding is bedoeld voor intern gebruik en voor communicatie met de verbonden partijen.

Uitvoering

Accounthouders krijgen de handleiding toegezonden en wordt verzocht deze te volgen en te delen 

met 'hun' verbonden partij.

Bijlagen

1. Handleiding Verbonden Partijen 2017-2020 (verseonnummer 1204370);
2. Nota verbonden partijen 2016-2020 (verseonnummer 1074843);
3. Raadsbesluit 'Handleiding Verbonden Partijen 2017-2020') (verseonnummer 1204369).

Poortugaal, 23 maart 2017, namens het presidium,

Met vriendelijke groet,

mr. Renske van der Tempel


