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COLOFON 
 
 
 
Elke gemeente in Nederland is wettelijk verplicht een rekenkamercommissie of rekenkamer te 
hebben. De rekenkamercommissie richt haar onderzoek vooral op de doeltreffendheid, 
doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid van de gemeente. De commissie houdt zich 
bij dat onderzoek onder andere bezig met de volgende vragen: 
• bereikt de gemeente de doelen die ze wil bereiken? 
• maakt de gemeente waar wat ze belooft? 
• kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld? 
 
De rekenkamercommissie Lingewaard wil met haar onderzoek een bijdrage leveren aan een 
goed functionerende gemeente. Door de onderzoeksrapporten die de rekenkamercommissie 
uitbrengt, wil men voor de raad en de inwoners zichtbaar maken wat er terechtkomt van het 
door de raad vastgestelde beleid. 
 
De rekenkamercommissie Lingewaard bestaat uit acht leden, die door de raad worden 
benoemd op voordracht van de in de raad vertegenwoordigde politieke partijen. De 
rekenkamercommissie wordt voorgezeten door een extern deskundige en ondersteund door 
een ambtelijk secretaris.  
 
Samenstelling rekenkamercommissie (per 1-1-2015): 
Voorzitter: Dr. G.H. Hagelstein  
Leden:  J. van den Beemt, N.J.G. Broex, G.H.W. Fischer, P.A.T. Hendriks, H. Rauschenberg, 
D.H. Nijenhuis, S. Franken, M.C. Willemsen 
Ambtelijk secretaris: mr. E.A.M. Masselink 
 
Adres: 
Rekenkamercommissie Lingewaard 
Kinkelenburglaan 6  
6681 BJ Bemmel 
Tel. 026 326 0111 
 
Status rapport: definitief 
Datum: 4-2-2015 
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Voorwoord 
 
 
De maatschappelijke en bestuurlijke omgeving waarin gemeenten functioneren is erg in 
beweging. Deze beweging, zoals nu tot uitdrukking komend in de drie decentralisaties in het 
sociaal domein, roept de vraag op, op welke wijze gemeenten de publieke taakbehartiging 
moeten gaan organiseren, bijvoorbeeld door samen te gaan werken. Op een aantal 
beleidsvelden heeft samenwerking tussen gemeenten al langer vorm en inhoud gekregen. De 
daarbij steeds terugkerende vraag is wat samenwerking met anderen betekent voor de 
sturingsmogelijkheden van de eigen gemeente. Welke eigen sturingsmogelijkheden blijven er 
dan over? En zijn die sturingsmogelijkheden voldoende om als gemeente greep te kunnen 
houden op de inhoud en resultaten van die samenwerking? Kunnen vanuit de informatie 
hierover vragen van de gemeenteraad en burgers/klanten worden beantwoord? En: kan er 
vervolgens effectief worden bijgestuurd?  
Deze vragen leven ook bij de gemeenteraad van Lingewaard. In deze rapportage doet de 
rekenkamercommissie verslag van een onderzoek naar de positie van de verbonden partijen 
van de gemeente Lingewaard. De rekenkamercommissie hoopt dat de resultaten een bijdrage 
kunnen leveren aan de discussie over de positionering van de gemeente ten opzichte van 
huidige maar ook toekomstige verbonden partijen. De drie decentralisaties in het sociaal 
domein krijgen nu nog vooral via inkooprelaties vorm, hetzij regionaal (jeugdzorg) hetzij 
gemeentelijk. Maar het lijkt een kwestie van tijd dat ook op deze domeinen er 
samenwerkingsafspraken en organisatievormen gaan ontstaan die de één op één relatie 
tussen gemeente, aanbieders en klanten gaan ontstijgen.  
Een goede gemeenteraad is daarop voorbereid en weet tijdig patronen en beslismomenten 
daarin te onderkennen. Aan de hand van de bij dit rapport opgestelde Checklist verbonden 
partijen kan de gemeenteraad deze keuzes en momenten onderkennen, zich een beeld 
vormen van de consequenties en op basis daarvan besluiten nemen. Het effectief en 
democratisch vormgeven van (regionale) samenwerkingsrelaties vergt daarenboven een goed 
geregisseerd samenspel van gemeentebestuur (raad, college en ambtelijke organisatie) 
enerzijds en de andere samenwerkingspartners anderzijds.  
Deze inzet bepaalt voor een groot deel of er uiteindelijk sprake is van een ‘’liefdevol 
verstandshuwelijk’’, een gevoel van ‘’verkeerd verbonden’’ te zijn, de ‘’Lingewaard 
Connection’’ of een andere kwalificatie die aan de samenwerking wordt toegekend.  
 
Wij willen graag een ieder die medewerking heeft verleend aan dit onderzoek daarvoor 
bedanken.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de rekenkamercommissie, 

 
 
 
Dr. Gerrit H. Hagelstein  
voorzitter 
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1. Aanleiding  
 
De gemeente Lingewaard werkt voor de realisatie van haar beleidsdoelen samen met andere 
partners. Dat gebeurt in de vorm van gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden 
partijen, hierna kortweg aan te duiden als verbonden partijen. 
Een organisatie wordt beschouwd als een verbonden partij van de gemeente Lingewaard als 
de gemeente daarin een bestuurlijk en een financieel belang heeft (ongeacht de omvang van 
deze belangen).1 
Naast het feit dat deze verbonden partijen mede vormgever en uitvoerder zijn van 
gemeentelijk beleid vormen ze ook een risico. Met deze verbonden partijen bestaan immers 
diverse relaties die een behoorlijke impact kunnen hebben op bestuur, beleid en financiën van 
de gemeente Lingewaard. Te denken valt aan de positie van Bergerden zoals die in 2013 door 
de rekenkamercommissie in kaart is gebracht.2  
Als uitvloeisel daarvan hebben raadsfracties de wens geuit3 om breder geïnformeerd te 
worden over: 

- de wijze waarop de gemeenteraad verbonden partijen kan aansturen; 
- de beleidsmatige en financiële risico’s die aan deze verbonden partijen verbonden zijn; 
- de wijze waarop inzicht (informatie en verantwoording) verkregen kan worden 

(tussentijds en achteraf) over prestaties en effecten van deze verbonden partijen.  
Deze vragen spelen al enige tijd voor de bestaande gemeenschappelijke regelingen en 
verbonden partijen. In de nabije toekomst krijgen ook de decentralisaties in het sociaal domein 
hun beslag.4 De verwachting is dat in dit kader veelal de vorm van regionale samenwerking 
gezocht en gekozen zal worden. De zeggenschap van individuele gemeenteraden en 
gemeentebesturen staat daarbij onder druk. Ook burgers, als klanten van de diensten van 
verbonden partijen, worden kritischer en vragen om grotere betrokkenheid en inspraak.5  
Voor de gemeenteraad van Lingewaard is het dan ook van belang vooraf en tenminste tijdig te 
weten wat zijn positie daarin is. Met deze kennis van de beschikbare mogelijkheden kan de 
gemeenteraad bepalen op welke wijze sturing aan de voorkant en verantwoording aan de 
achterkant (maar ook tussentijds) dient plaats te vinden.  
Er zijn kortom diverse redenen om goed naar de positionering van verbonden partijen te 
kijken: 

- de raad staat nu vaak te veel op afstand van beleid (inclusief de formulering van de 
beleidsdoelen) en effecten, de betrokkenheid is veelal laat en gering; 

- er is weinig grip en betrokkenheid, ook voor college en ambtelijke organisatie, waar het 
gaat om de control op verbonden partijen;6 

- de rol van de raad is onduidelijk; zijn we alleen maar een stempelmachine? Rem en 
gaspedaal zijn moeilijk te vinden; 

- een actueel zicht op financiële en andere risico’s wordt nog belangrijker; 
- het is moeilijk of niet uit te leggen aan burgers (wij gaan er niet meer over); 
- lokale integrale afweging door de raad is niet meer mogelijk; 
- als je eenmaal meedoet, kom je er niet meer van af; 
- de verantwoordelijkheid van portefeuillehouders in besturen, en hun 

aanspreekbaarheid op resultaten, wordt steeds minder. 

                                                      
1
 Conform de definitie in art. 1, lid 1 sub b  BBV: ‘’Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of 

publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.’’ 
2
 Rekenkamercommissie Lingewaard, Onderzoek Bergerden, juni 2013. 

3
 Bij de behandeling van en besluitvorming over het rapport Bergerden evenals bij het ‘’rondje fracties’’ 

dat de rekenkamercommissie eind 2013 heeft gemaakt.  
4
 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, zijn vanaf 

2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en tot slot worden in januari 2015 de extramurale begeleiding, 
het kortdurend verblijf en de ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen vanuit de 
AWBZ onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gebracht.  
5
 Een actueel voorbeeld is de discussie over het voortbestaan de regiotaxi. 

6
 In de betekenis van ‘’in control zijn’’, dat willen zeggen voldoende zicht en sturingsmogelijkheden 

hebben om de organisatie, prestaties en effecten gericht te kunnen beïnvloeden en daarmee sturen. 
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Met deze geluiden en met de uitvoering van de drie decentralisatieoperaties op het punt van 
beginnen is er alle reden bovenstaande vragen te verhelderen. 
 
 
2. Context samenwerking 
 
Het vraagstuk van de lokale zeggenschap bij de decentralisaties maakt onderdeel uit van de 
bredere discussie over de organisatie van het binnenlands bestuur.  
Een belangrijke theoretische onderlegger daarbij is de ‘’heilige drie-eenheid’’ van het 
binnenlands bestuur: de schaal van de problemen, de schaal van het bestuur en de schaal 
van publieke betrokkenheid moeten met elkaar corresponderen.7 Daar waar het uitvoering van 
overheidstaken betreft wordt er een verschil tussen deze schalen getolereerd, bijv. bij het 
ophalen van huisvuil, de handhaving van milieuregels door de regionale uitvoeringsdiensten  
of de inning van gemeentelijke belastingen. De schaal van veel taken ligt immers niet vast 
maar verandert voortdurend als gevolg van maatschappelijke, technologische en economische 
ontwikkelingen. Bij andere problemen/taken, zoals de politie- en veiligheidsregio’s, begint het 
te schuren. Lokaal beleid is dan veel moeilijker mogelijk, het gemeentebestuur is afhankelijk 
van de regionale besluitvorming. Dat zijn situaties waar slechts een enkele vertegenwoordiger/ 
bestuurder aan tafel zit en er niet veel ruimte is voor lokale inkleuring, invloed en 
zeggenschap.8 Bij de decentralisaties in het sociaal domein gaat dat binnenkort nog veel meer 
spelen. Daar gaat het immers om voorzieningen die de (hulpbehoevende) burgers heel direct 
en persoonlijk raken. Lokale zeggenschap en verantwoordelijkheid zijn dan noodzakelijk om 
het democratisch proces hier zijn werk te laten doen. De grote vraag is in hoeverre dat in de 
nabije toekomst ook het geval zal zijn. En indien niet, wat dan aanvaardbare alternatieven zijn, 
die maken dat het gemeentebestuur zijn rol als eerste overheid ook daadwerkelijk inhoud kan 
geven. Daarbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de (uitvoering van) 
operationele taken, waarbij de gemeenten via gezamenlijke inkoop hun eigen zeggenschap 
grotendeels houden, en de meer strategische beleidstaken, waarbij de (benodigde) 
samenwerking onvermijdelijk tot vermindering van de eigen gemeentelijk invloed op het 
eindresultaat leidt.  
 
De beleidstheorie achter de decentralisaties in het sociaal domein luidt kort gezegd: 
‘’Gemeenten kunnen het, als eerste overheid, beter en doelmatiger’’; integrale zorg 
georganiseerd op lokaal niveau kan daarmee beter op maat en goedkoper worden 
aangeboden. VNG en gemeenten hebben aanvankelijk de handschoen opgepakt zonder exact 
te weten wat dat straks voor beleid en uitvoering precies gaat betekenen. Betrokken 
(belangen)organisaties en burgers die hiermee te maken krijgen, trekken inmiddels steeds 
vaker en intenser aan de bel. De gedachte dat door gezamenlijke inspanning en inkoop een 
betere kwaliteit geleverd en een doelmatigheidsvoordeel gerealiseerd kan worden, zou 
bewaarheid kunnen worden. Wat dat echter op lokaal niveau gaat betekenen voor de concrete 
zorg en het aanbod van diensten en voorzieningen is vooralsnog een open vraag. Uiteindelijk 
zal ook hier het beschikbare budget leidend zijn. De discussies met de aanbieders over de 

                                                      
7
 W. Derksen, L. Schaap, Lokaal bestuur (2010), p. 251. 

8
 Zie de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s (AEF, 2013). Hierin wordt geconcludeerd dat de lokale 

democratische legitimatie voor de veiligheidsregio uiterst beperkt is. Veiligheidsregio's 
spannen zich in om gemeenteraden te betrekken bij de discussie over de 
prioriteiten en het beleid van de regio, maar de afstand blijkt in de praktijk toch te groot 
om voor stevige democratische controle te kunnen zorgen. De burgemeester legt vaak 
hooguit één of enkele keren per jaar verantwoording af over zijn rol in de veiligheidsregio. Voor de 
regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) geldt dat deze nog te zeer in ontwikkeling 
zijn en dat de samenwerking met de veiligheidsregio nog te veel onduidelijkheden bevat, 
bijvoorbeeld in hoeverre congruentie wordt gerealiseerd, om te kunnen spreken van 
(potentiële) kwaliteitsverbeteringen door het functioneren op een bovenlokale schaal (Samenvatting, p. 
6).  
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inkoop van de benodigde voorzieningen voor de jeugdzorg zijn hier nog maar een voorloper 
van. Veel wethouders houden ondertussen hun gemeenteraden voor dat ‘’niemand door het ijs 
zal zakken’’ en dat ‘’maatwerk zal worden geleverd’’. Wat de concrete effecten van deze 
mantra’s straks voor de inwoners zullen zijn wordt steeds duidelijker. Naar verwachting 
kunnen er in de loop van de tijd (behoorlijke) verschillen per gemeente gaan ontstaan. Dat is 
inherent aan decentralisatie en het door gemeenten invulling geven aan de lokale autonomie. 
Het (leren) accepteren van deze verschillen wordt daarmee ook onderdeel van de 
transitieprocessen. Daarbij zal, vroeg of laat, de vraag rijzen of deze verschillen ook gaan 
leiden tot vormen van rechtsongelijkheid waarbij, indien daartoe geroepen, de rechter 
daarover gaat oordelen. Een aantal gedupeerde burgers heeft inmiddels, via bezwaar en 
beroep, de gang naar de rechter aangekondigd of waar mogelijk al ingezet. 
Omdat de maatschappelijke, financiële en bestuurlijke impact van de decentralisatieoperaties 
groot zijn, vindt de rekenkamercommissie het van belang om het bestuurlijk instrumentarium, 
dat het gemeentebestuur hierbij ter beschikking staat of kan komen te staan, in beeld te 
brengen.  
 
 
 
3. Vraagstelling  
 
Hoofdvraag: in hoeverre kan het gemeentebestuur van Lingewaard, respectievelijk 
gemeenteraad en college van B&W, gericht invloed uitoefenen op de bestaande en 
toekomstige gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen? 
Daarbij is er voor gekozen om de deelname aan andere regelingen en deelnemingen niet in 
het onderzoek te betrekken.9 
 
De onderzoeksvragen zijn: 

1. hoe oefent het gemeentebestuur van Lingewaard invloed uit (via taakstelling, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden) op de doelbereiking door de huidige 
gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen? Wat zijn daarbij de 
financiële belangen en risico’s voor de gemeente? 
2. wat zijn daarbij de aandachtspunten met betrekking tot sturing, monitoring en 
controle/verantwoording? 
3. welke governance-vragen (bijv. m.b.t. dubbele petten problematiek, 
functiescheiding) komen uit de analyse naar voren en hoe moet hiermee worden 
omgegaan? 
4. welke lessen en implicaties vloeien hieruit voort voor de organisatorische 
vormgeving van de decentralisaties in het sociaal domein? Hoe kunnen deze 
bevindingen worden ingepast in de gemeentelijke p&c cyclus? 

 
De bovenstaande vragen zijn geconcretiseerd in een aantal meer gedetailleerde vragen, in de 
vorm van een analysekader, om deze verschillende aspecten van de verbonden partijen in 
beeld te brengen. Uitgangspunt daarbij is de feitelijke invulling van het opdrachtgever-
opdrachtnemerschap. Dit analysekader kan tevens worden gebruikt als het normenkader aan 
de hand waarvan kan worden getoetst of het gemeentebestuur een goede bestuurlijke relatie 
(qua juridische vormgeving, financiën, sturingsrelatie) met de verbonden partij is aangegaan 
en onderhoudt via de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. In een enkel geval blijkt dat 
ingewikkeld omdat de gemeente zowel (mede)eigenaar, opdrachtgever en bijv. klant is. 
 

                                                      
9
 Het gaat daarbij om het lidmaatschap van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, samenwerking in 

het Programmabureau Rivierengebied en de Projectstructuur Sociaal Domein regio Arnhem en de 
gemeentelijke deelnemingen in resp. Vitens, NV Bank Nederlandse Gemeenten, Nazorg Bodem 
Holding BV, Windmolenpark Looveer BV en de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 
(Programmabegroting 2015, p. 151). 
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Daarbij maken wij een onderscheid tussen de bestaande verbonden partijen en 
taakbehartiging die in de nabije toekomst in de vorm van een verbonden partij wordt gegoten.  
Wij hebben ons afgevraagd: hoe kunnen we de gemeenteraad het beste helpen bij de vragen 
die er zijn met betrekking tot het functioneren van verbonden partijen?  
Een lange lijst van aanbevelingen lijkt minder geschikt. Een set van kernaanbevelingen kan 
ons inziens beter behulpzaam zijn. Daarom bestaat de rapportage uit twee delen: 
1. een analyse van de bestaande verbonden partijen. 

Met als kernvragen: 
-  hoe en in welke mate worden de doelen van de gemeente door de VP gerealiseerd? 
-  hoe en in welke mate heeft de gemeente daar sturing of regie op? 

2. een compacte Checklist aan de hand waarvan de totstandkoming van nieuwe verbonden 
partijen in bijvoorbeeld het sociaal domein kan worden beoordeeld. 
 
De basis van het onderzoek is een feitelijke beschrijving van de verbonden partijen op basis 
van de onderstaande inventarisatie. Deze inventarisatie is uitgewerkt in een vragenlijst die 
door de ambtelijke contactpersonen is ingevuld. De vragenlijst is als bijlage toegevoegd.  
Het college heeft in 2005 een toezichtkader voor de aansturing, het beheer en het toezicht 
van/op de verbonden partijen opgesteld dat in 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld. 
Hierin zijn de verbonden partijen in categorieën ingedeeld naar mate van de omvang van het 
bestuurlijk en financieel belang en de met een verbonden partij verbonden risico’s. Vervolgens 
worden aandachtspunten voor het toezichtarrangement uitgewerkt. Dit toezichtkader maakt 
deel uit van het analyse- en normenkader zoals opgenomen in de bijlage. 
 
Voor de eerste resultaten waren de ambtelijke reacties leidend. Waar nodig is dit materiaal  
aangevuld met gegevens uit de paragraaf Verbonden Partijen van het Jaarverslag 201310 en 
uit de Programmabegroting 2015.11 
 
 
 

4. De onderzochte verbonden partijen 
 
In het onderzoek zijn de volgende verbonden partijen onderzocht: 
 

- GR Uiterwaarde 
- GR Werkvoorziening Gelderland Midden ‘’Presikhaaf bedrijven’’. 
- GR Bergerden 
- Euregio Rijn-Waal 
- GR Stadsregio Arnhem Nijmegen 
- GR voor Onderwijszaken regio Arnhem 
- GR Park Lingezegen 
- GR Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VVGM) 
- GR Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 
- GR Milieusamenwerking regio Arnhem (MRA) 
 
Daarnaast zijn er gesprekken geweest met de ambtelijk contactpersonen van de G5, een 
samenwerking tussen vijf gemeenten met betrekking tot belastingen, ICT, subsidies en 

                                                      
10

 Gemeente Lingewaard, Jaarverslag 2013, par. 4.6, pp. 111-124. 
11

 Gemeente Lingewaard, Programmabegroting 2015, par. 5.6, pp. 151-161. Ook wordt er bijvoorbeeld 
voor specifieke risico’s van de zwaardere partijen doorverwezen (op p. 152)  naar de paragraaf 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Daar aangekomen vinden wij summiere informatie, en niet 
voor alle verbonden partijen, die soms opnieuw doorverwijst naar andere documenten. Deze manier 
van informatieverstrekking stelt de gemeenteraad niet in staat zich (relatief) eenvoudig de relevante 
informatie eigen te maken. Verder is de gegeven informatie procedureel en inhoudelijk weinig zeggend. 
Bestuurlijk wegingen en oordelen ontbreken. Het aantal voorbehouden (‘wellicht’’, ‘’mogelijk’’, ‘’de kans 
is aanwezig’’ e.a.) is groot. 
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inkoop/aanbestedingen, respectievelijk de G12 (of G11+1) aangaande samenwerking op 
onderdelen van het sociaal domein (Samenwerking sociaal domein regio Arnhem). 
 
Twee verbonden partijen zijn, op basis van het dossieronderzoek, buiten de analyse 
gehouden: 
1. GR Milieusamenwerking regio Arnhem (MRA) 
Deze GR is in staat van liquidatie. De taak van deze GR, enkele milieuaspecten, wordt 
overgenomen door de ODRA. Inmiddels is de resterende MRA-reserve uitgekeerd aan de 
deelnemende gemeenten.  
  
2. GR Stadsregio Arnhem Nijmegen 
De samenwerking in het kader van de stadsregio wordt op een wat andere leest 
geschoeid. Daartoe ligt er inmiddels een concept gemeenschappelijke regeling bij de   
deelnemende gemeentebesturen. Het heeft derhalve niet veel nut de oude regeling te 
beoordelen. Beter is vooruit te kijken wat de nieuwe regeling de deelnemers, in het 
bijzonder Lingewaard, te bieden heeft.12  
 
Daarnaast zijn er enkele regelingen die in de bestuurlijke praktijk van geringe betekenis 
zijn (beleidsmatig en financieel). Dat betreft de Euregio Rijn-Waal (bijdrage Lingewaard in 
2013: € 11.500,-) en de GR Onderwijszaken regio Arnhem (bijdrage Lingewaard in 2013: € 
3.100,- zijnde ca. 0,25% van het jaarbudget van de GR). Deze laatste regeling wordt 
binnenkort geactualiseerd.  
 
Aan de GR Uiterwaarde wordt momenteel door de gemeente Lingewaard geen bijdrage 
meer verstrekt.  

 
De ‘zwaarste’ verbonden partijen, zowel beleidsmatig als financieel, zijn op dit moment: 
Presikhaaf, VVGM, Bergerden, Park Lingezegen en ODRA. 
In de analyse is dan ook vooral gekeken wat de betekenis van deze vijf ‘zware’ regelingen 
is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen.  
 

 
 

5. Algemene bevindingen 
 

De informatie uit de planning en control documenten biedt onvoldoende informatie om de 
status van de verbonden partijen te kunnen beoordelen.13 Daar wordt aangekondigd dat de 
risico’s inzichtelijk worden gemaakt. Daartoe zal voor de zeven genoemde verbonden partijen 
specifiek worden ingegaan op de basisgegevens, de bestuurlijke relatie, de financiën, de 
financiële risico’s en de maatschappelijke risico’s. 
Na lezing is de conclusie dat op deze plaatsen, en de plaatsen waarnaar wordt doorverwezen, 
maar weinig van het aangekondigde feitenmateriaal te vinden is. Dat betreft met name de 
risico’s en een beoordeling daarvan. Voor een belangrijk deel bevat de tekst proza over 
ontwikkelingen, wetswijzigingen en andere op zichzelf interessante feiten, maar geen 
bestuurlijke beoordeling van hoe de verbonden partij er voor staat. Het is daarmee aan de 
lezer zelf om er een oordeel over te formuleren. Dat wordt nog moeilijker waar op p. 120 
beloofd wordt dat in de paragraaf Weerstandsvermogen ingegaan zal worden op specifieke 

                                                      
12

 De gemeenteraad is onlangs door het college over de stand van zaken geïnformeerd. Recente 
informatie over de regionale samenwerking in de regio Arnhem (G-12) staat ook in het rapport van de 
rekenkamercommissie Overbetuwe, Zorgen om de dag van morgen?, Onderzoek decentralisatie 
jeugdzorg en Wmo/AWBZ in Overbetuwe, oktober 2014. Een citaat van een portefeuillehouder: 
‘’Arnhem voorop de tandem en de rest in het bakkie’’ (p. 34).  
13

 Par. 4.6 (Verbonden Partijen) van het Jaarverslag 2013 en par. 5.6 Programmabegroting 2015, pp. 
151 e.v. 
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risico’s van enkele zwaardere verbonden partijen. Dit blijkt vervolgens alleen voor de GR 
Bergerden te gebeuren. 
Recentelijk heeft het college het Register van gemeenschappelijke regelingen opgesteld en 
aan de raad gestuurd. Dit is een wettelijke verplichting ex art. 27 Wgr. In dit register worden 
enkel de basisgegevens van de gemeenschappelijke regelingen weergegeven. Meer inzicht in 
de status van een verbonden partij kan uit dit register niet worden verkregen.  
 
De conclusie is dat op basis van het schriftelijk materiaal de kerninformatie over verbonden 
partijen verbrokkeld is, niet volledig is en op een enkel onderdeel tegenstrijdig (zie noot 11). 
Dat maakt het bijzonder moeilijk om, hetzij als raadslid hetzij als burger, een goed beeld te 
krijgen van de bestuurlijke status van een verbonden partij, met name waar het gaat om de 
kernonderdelen financiën en risico’s. In de meeste gevallen ontbreekt een duidelijke 
doelbepaling van de verbonden partij. Daarmee is het moeilijk en in een aantal gevallen 
onmogelijk om iets over doelbereiking en/of effectiviteit vast te stellen. Hoewel in de meeste 
gevallen het informatie- en verantwoordingsregime op papier wel op orde is,14 blijkt er in de 
praktijk geen bloeiend gebruik van gemaakt te worden. 
De eerder genoemde Nota Verbonden partijen (2006), en de stappen die daarin genoemd zijn, 
wordt in de praktijk niet herkenbaar toegepast. Bij enkele contactpersonen van verbonden 
partijen was dit gedachtengoed ook niet bekend. Voor zover wij hebben kunnen nagaan heeft 
de gemeenteraad ook niet op enig moment op toepassing van de kernonderdelen van de Nota 
aangedrongen.  
 
Kennis en inzicht valt verder te ontlenen aan instellingsregelingen van de verbonden partijen 
en de planning & control documenten van de gemeenschappelijke regelingen die veelal ter 
informatie aan de gemeenteraad worden aangeboden. In een enkel geval wordt de 
gemeenteraad, op basis van de gemeenschappelijke regelingen, uitgenodigd een zienswijze 
(een vorm van wensen en bedenkingen ex art. 169, lid 4 Gemeentewet) te geven.15  
Aanvulling op en inkleuring van het bovenstaande zou verder kunnen komen van de 
mondelinge rapportage van de gemeentelijke vertegenwoordiger in een VP aan de 
gemeenteraad op een PA (Politieke Avond). Over de kwaliteit van deze rapportages door deze 
vertegenwoordigers en de waardering daarvan door raadsleden zijn op dit moment geen 
gegevens beschikbaar. 
 
 

6. Bevindingen onderzoeksvragen 
 

- In de meeste gevallen is er geen gemeentelijk beleid of zijn er geen kaders bekend of 
van toepassing waar de VP bij de taakbehartiging aan gebonden is; 

 
- Over de sturingsmogelijkheden van het gemeentebestuur van Lingewaard wordt door 

de respondenten wisselend geoordeeld. In de gevallen waarin geconcludeerd wordt 
dat er sprake is van gemeentelijke invloed van en sturing door Lingewaard, komen ze 
voort uit formele posities (lidmaatschap DB) en komt deze invloed aan de leden van 
het college toe. De meeste regelingen zijn dan ook collegeregelingen. De meeste 
invloed kan volgens de ambtelijke respondenten worden aangewend via de (informele) 
ambtelijke voorbereiding. De sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad worden 
door hen over het algemeen als gering beoordeeld. Daarbij lijkt er bij de gemeenteraad 
geen groot besef te zijn dat aan het college gedelegeerde bevoegdheden, bijvoorbeeld 
met betrekking tot het geven van een reactie op begrotingen en/of plannen, die ook 

                                                      
14

 Gebaseerd op en afgeleid van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
15

 Bijv. bij de begroting van de Veiligheidsregio VVGM of de begroting van de omgevingsdienst ODRA. 
Ook wordt, variërend per verbonden partij, een reactie gevraagd op strategische (beleids)plannen. Alle 
gemeentelijke reacties worden dan meegenomen en meegewogen op basis waarvan vervolgens de 
besturen van de verbonden partij deze documenten vaststellen.  
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door de raad zelf kunnen worden uitgeoefend en wel door de delegatie ongedaan te 
maken. Dit laat onverlet dat een dergelijke reactie door het college wordt voorbereid en 
aan de raad wordt aangeboden, maar dan is het wel aan de raad om dat (bewust) te 
doen.16  
In enkele gevallen heeft de raad zijn sturingsmogelijkheden zelf uit handen gegeven. 
Met betrekking tot Bergerden heeft de raad de mogelijkheid te reageren op de p&c 
documenten gedelegeerd aan het college. En daarmee het college c.q. de 
portefeuillehouder de gelegenheid gegeven een reactie te geven op een product waar 
hij als bestuurder van Bergerden verantwoordelijk voor is. Dat is, in het licht van de 
wens om als raadsfracties meer aan het stuur te zitten, niet logisch.  

 
- Voor de ‘zware’’ regelingen wordt aangegeven dat het ook in de praktijk moeilijk is 

effectief invloed uit te oefenen en te sturen (Presikhaaf, VVGM). De aanwezigheid van 
veel deelnemers, van één of meer grote deelnemers en het niet vertegenwoordigd zijn 
in een DB doen de eigen invloed tot een minimum reduceren. Bij Presikhaaf is de 
ambtelijke perceptie dat ondanks beperkte formele zeggenschap (5 van de 47 
stemmen) er toch sprake is van bovengemiddelde invloed. Vanuit de optiek van 
raadsleden lijken daar toch andere, minder positieve, beelden over te bestaan.  
Desondanks kan er tevredenheid bestaan over de activiteiten en bereikte 
beleidseffecten van de VP. Uit de beantwoording door de VP-contactpersonen blijkt dat 
er veelal wel zicht is op de activiteiten van de VP maar veel minder tot geen zicht op de 
effecten daarvan voor de gemeente(n).  
 

- Van de informatie- en communicatielijnen tussen VP en gemeente(n) wordt in de 
meeste gevallen aangegeven dat die beter kan. Beter betekent in dit geval tijdiger, 
meer op de inhoud gericht en minder op het proces. 
Ook de huidige termijnen voor het aanleveren van de p&c producten zijn als regel niet 
goed aangesloten op de gemeentelijke p&c cyclus. Het is, aldus een aantal 
respondenten, aan de (snelle) informele ambtelijke afstemming te danken dat er 
afstemming plaats kan vinden. Via de formele weg zou die afstemming er niet, of te 
laat, komen.  
 

- De (formele) doelstellingen van de meeste VP’s zijn erg algemeen. Als doel van 
Presikhaaf wordt omschreven ‘’zoveel mogelijk plaatsingen tegen de laagste kosten’’. 
Bij een aantal regelingen zijn er door het gemeentebestuur geen concrete 
prestatieafspraken gemaakt.  
 

- In een aantal regelingen heeft de gemeente verschillende rollen: eigenaar, 
toezichthouder, opdrachtgever, opdrachtnemer en klant. De governance van deze 
regelingen (bijv. Presikhaaf) en de gebrekkige vormgeving van de relaties met de 
gemeente(n) maken het erg moeilijk om tot een duidelijke afbakening van 
verantwoordelijkheden en een duidelijke verantwoordingsstructuur te komen. 
 

- Bij de meeste regelingen is de overhead van de VP niet bekend.17  Waar dit wel 
bekend wordt geacht, wordt verwezen naar de p&c documenten. Daar vallen echter 
nauwelijks directe gegevens over de overhead uit te halen. Daarmee heeft de 
gemeente geen goede grondslagen om inzicht in de overhead te hebben, en aan de 

                                                      
16

 Een zelfde redenering geldt voor het college in de gevallen dat het college een dergelijke 
bevoegdheid heeft gemandateerd aan een ambtenaar. Overigens blijft, anders dan bij delegatie, bij 
mandaat de mandaatgever wel verantwoordelijk. Dat is bij delegatie niet zo.  
17

 Definitie overhead: De overhead van een organisatie betreft dat deel van de kosten c.q. activiteiten 
dat niet direct of rechtstreeks is toe te rekenen aan het primaire proces c.q. de productie van de 
organisatie. 
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gemeenteraad te kunnen doorgeven, over de doelmatigheid van de taakbehartiging 
door de VP. 

 
- Bij een aantal VP-en is de risicoverdeling tussen deelnemer(s) en VP onduidelijk. Met 

betrekking tot Presikhaaf bijvoorbeeld blijft de gemeente voor twee van de drie grootste 
risico’s zelf verantwoordelijk. Bij Bergerden zijn de risico’s groot en ook nauwelijks 
beheersbaar: de behaalde en te behalen resultaten worden voor het belangrijkste deel 
bepaald door externe factoren. 
 

- Bij enkele regelingen doen zich governance-vragen voor: een DB dat verantwoording 
aflegt aan zichzelf (Uiterwaarde); portefeuillehouders die met een dubbele pet zitten 
(zowel eigenaar als klant zijn, eveneens Uiterwaarde18) en die meerdere, soms 
tegenstrijdige belangen moeten behartigen. In enkele regelingen ontbreekt een 
mechanisme, of is dit gebrekkig, waarmee de betrokkenheid van de gemeenteraad 
wordt vorm gegeven (Uiterwaarde, Presikhaaf). In enkele gevallen wordt daar dan 
materieel een invulling aan gegeven via bijvoorbeeld het organiseren van 
informatiebijeenkomsten.  

 
- Bij enkele VP’s wordt aangegeven dat de onderlinge (ambtelijke en bestuurlijke) 

afstemming beter moet en kan. Dat speelt met name bij de Euregio. 
 
 
 

7. Conclusies en aanbevelingen 
 
Op basis van bovenstaande bevindingen komt de rekenkamercommissie tot de onderstaande 
conclusies en aanbevelingen. Een belangrijk deel van die conclusies vindt u vervolgens 
uitgewerkt terug in de Checklist voor de beoordeling van verbonden partijen. De Checklist 
bevat, na een korte inleiding, een aantal objectief-zakelijke criteria aan de hand waarvan het 
functioneren van huidige verbonden partijen kan worden beoordeeld. Ook kan de Checklist 
gebruikt worden bij het vormgeven van nieuwe samenwerkingsrelaties met name in de vorm 
van verbonden partijen.  
 
In relatie tot de onderzoeksvragen concluderen we het volgende: 
 

1. Het gemeentebestuur van Lingewaard oefent op diverse manieren invloed uit op de 
verbonden partijen: in formele zin gebeurt dat via de formulering van de taakstelling, de 
in de regeling neergelegde bevoegdheden en verantwoordelijkheden en het benoemen 
van een of meer vertegenwoordigers. Deze vorm van sturing is vrij abstract. Ook op de 
beleidsmatige en meer concrete doelbereiking vindt in de praktijk geringe sturing 
plaats. Kaderstellende uitspraken van de raad ontbreken op de meeste onderdelen en 
worden door het college ook niet als vanzelf aan de raad voorgelegd. Naarmate het 
aantal deelnemers aan een verbonden partij groter is, wordt de invloed van de 
gemeente Lingewaard geringer. Daarmee worden de eigen sturingsmogelijkheden op 
de te bereiken resultaten minder. In enkele gevallen wordt dit gecompenseerd door 
een meer intensieve ambtelijke en/of bestuurlijke inzet. Los daarvan is het moeilijk om 
de bijdrage van de verbonden partijen voor de beleidsdoelen van de gemeente in 
beeld te brengen. 
Bij de vijf met name onderzochte verbonden partijen zijn de financiële belangen en 
risico’s voor de gemeente behoorlijk groot. Op de grote financiële risico’s rond 
Bergerden is eerder al gewezen.  
Met betrekking tot de vormgeving van de decentralisaties zijn er nog diverse 
onzekerheden en (financiële) risico’s. Deze betreffen o.a. de organisatie van de 

                                                      
18

 Art. 14 van de regeling. 
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beleidsuitvoering, het kunnen monitoren van inhoud, proces en effecten van de 
decentralisaties en de administratieve ondersteuning daarvan. Wel zeker is, dat als er 
met ingang van 2015 wat misgaat het gemeentebestuur daarop aanspreekbaar is. 
Burgers zullen dan, in hun hoedanigheid van zowel klant, burger als kiezer, hun weg 
weten te vinden naar de bestuurlijke verantwoordelijken en zullen niet schromen ook 
de gemeenteraad op zijn verantwoordelijkheid aan te spreken.  

 
2. Er is een groot aantal aandachtspunten met betrekking tot sturing, monitoring en  

controle/verantwoording. Deze zijn in de algemene en specifieke bevindingen 
weergegeven en hebben wij vertaald in een Checklist voor de verbonden partijen. 
Deze hebben betrekking op zowel de kaderstellende als de controlerende taak van de 
gemeenteraad. Met het oog op de huidige en mogelijk toekomstige 
samenwerkingsrelaties verdient het aanbeveling de uitkomsten van het huidige 
risicomanagement (gebaseerd op de Nota Risicomanagement en 
weerstandsvermogen) een meer prominente en geïntegreerde plaats te geven in de 
‘track record’ van de verbonden partij. 
 

3. In de huidige omgang met verbonden partijen constateren wij een aantal 
ongerijmdheden met betrekking tot de governance structuur. De belangrijkste zijn: 
- de aanwezigheid  van ‘’dubbele pet’’ situaties. Deze hebben betrekking op het feit dat 
een portefeuillehouder zowel het belang van de verbonden partij moet behartigen als 
het belang van de gemeente. Dit is een weliswaar een initieel gegeven bij vormgeving 
in een gemeenschappelijke regeling maar naarmate de verbonden partij minder 
deelnemers telt kan dat meer gaan knellen.  
- het gegeven dat de raad in enkele gevallen de bevoegdheid om te reageren, en 
daarmee te sturen, aan het college heeft gedelegeerd draagt niet bij aan een bewuste 
omgang van de gemeenteraad met een verbonden partij.  

 
4. Als lessen en implicaties vloeit hieruit een aantal aanbevelingen voort dat op de 

verbonden partijen kan worden toegepast. Wij realiseren ons dat het niet eenvoudig is 
om met betrekking tot bestaande verbonden partijen wijzigingen aan te brengen. 
Daarvoor is draagvlak nodig bij een meerderheid van de deelnemende partijen. Voor 
nieuwe samenwerkingsrelaties, in de vorm van een verbonden partij, is dit relatief 
eenvoudiger mits er tijdig regionaal afspraken over gemaakt kunnen worden. 
Gezamenlijke afspraken over regionale vormen van  kaderstelling en controle kunnen 
daarbij behulpzaam zijn. 

 
Aanbevelingen aan de gemeenteraad: 

 
- Voer met het college een discussie over de gewenste positionering van verbonden 

partijen, bijvoorbeeld aan de hand van deze rapportage en bij voorkeur aan de hand 
van de concrete situatie van een of meer verbonden partijen.  
 

- Vraag het college, op basis van de uitkomsten van deze discussie, een beleidskader 
(nota) verbonden partijen op te stellen en stel deze als gemeenteraad vast. 
 

- Organiseer als gemeenteraad een meer actieve houding met betrekking tot de 
monitoring van bestaande verbonden partijen en de positionering van nieuwe 
verbonden partijen. Dat kan bijvoorbeeld door: 
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o één raadslid, namens de raad, aan te wijzen als rapporteur voor een verbonden 
partij19 en, 

o elk voorjaar een ‘’schouw’’ te houden waarbij vertegenwoordigers van geselecteerde 
verbonden partijen door de raad nader worden bevraagd op de actuele stand en 
toekomstverwachtingen van de verbonden partijen. Doe dit op een moment dat past 
in de behandeling van de eigen planning en control cyclus alsmede in de cyclus van 
de verbonden partij. De Auditcommissie kan hierin de initiërende rol spelen. 

 
- Vraag het college de (voorgestelde) Checklist verbonden partijen als format te 

gebruiken bij de oplegnotitie van het college bij een raadsvoorstel aangaande de 
samenwerking in of met een verbonden partij. De raad kan dan aan de hand van deze 
oplegnotitie nagaan in hoeverre aan de aandachtspunten is voldaan en op basis 
daarvan tot een oordeel komen. Vraag het college ook inzichtelijk te maken hoe de 
weging van de onderdelen (bijv. doelmatigheid enerzijds versus democratische 
controle anderzijds) heeft bijgedragen aan het voorstel van het college aan de 
gemeenteraad.  

 
- Ga na in hoeverre bij de vorming van nieuwe verbonden partijen gezamenlijke vorming 

van kaderstelling en controle behulpzaam kunnen zijn. Gebruik daarbij bijvoorbeeld de 
Checklist verbonden partijen als toetsingskader. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken 
aan een bijeenkomst voor de raden waarin de gemeenschappelijke kaders besproken 
worden alvorens ze door de individuele gemeenteraden worden vastgesteld. 

 
Aanbeveling aan het College: 
 

- het college stelt de raad in staat op basis van een meer relevante en goed 
georganiseerde informatievoorziening tijdig de stand van zaken van een verbonden 
partij te kunnen beoordelen. Deze informatie is de onderlegger voor de beeldvorming 
van de gemeenteraad. Het college stelt aan de raad voor op welke momenten en in 
welke vorm deze informatievoorziening plaatsvindt (ingebed in de planning en control 
cyclus). Het gaat daarbij zowel om de actieve als de passieve invulling van de 
informatieplicht van het college als om de verplichtingen die uit de onderleggers van de 
verbonden partij voortkomen.  

 
Tot slot wijzen wij er op dat het vervolmaken van een theoretisch en papieren bouwwerk voor 
de omgang met verbonden partijen allerminst een garantie is voor succes. Waar het ook om 
gaat is dat het belang van de huidige en toekomstige verbonden partijen een meer 
gestructureerde, alerte en actieve houding vraagt van alle betrokkenen, hoe moeilijk dat in de 
praktijk van alledag ook is. Daarbij is voor de gemeenteraad van belang om het gevoel en 
vertrouwen te ontwikkelen dat het college met betrekking tot een verbonden partij, zoveel als 
mogelijk binnen de gekozen constellatie, ‘’in control’’ is. En dat meer dan nu op basis van 
eigen waarneming en ervaring. Een dergelijke houding draagt er toe bij dat raadsleden dan 
minder het gevoel hebben niet of ‘’verkeerd’’ verbonden te zijn.  

                                                      
19

 Dat geldt voor die verbonden partijen die als collegeregeling te boek staan. In de (sporadische) 
gevallen waarin één of meer raadsleden als bestuurslid zijn benoemd, zijn zij (de iure) het 
aanspreekpunt.  
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Bijlage 1: Checklist voor de beoordeling van Verbonden Partijen 
 
 
Het gemeentebestuur van Lingewaard is een aantal overeenkomsten aangegaan in het kader 
van (regionale) samenwerking. Daartoe zijn, door hetzij raad hetzij college, regelingen 
vastgesteld waarbij de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De 
betrokken organisatievorm wordt dan als een verbonden partij aangeduid. Uit de praktijk blijkt 
dat veel gemeenteraden weinig voeling hebben en houden met zo’n verbonden partij. Ook 
worden de sturingsmogelijkheden van het gemeentebestuur, in het bijzonder de 
gemeenteraad, als gering ervaren. Voor een deel is dit gevoel inherent aan samenwerking. 
Immers inherent aan samenwerking, of dit nu verplicht of vrijwillig is, is dat de eigen 
zeggenschap daarmee afneemt.20 Wil de raad de eigen zeggenschap onverkort handhaven, 
dan ligt samenwerking met andere partners minder voor de hand. De keuze om al dan niet tot 
samenwerking over te gaan zal daarom op zijn minst genomen moeten worden na weging van 
de antwoorden op de (basis)vragen uit onderstaande checklist. 
Om de betrokkenheid van de gemeenteraad bij verbonden partijen, zowel bij bestaande als 
nieuw te vormen verbonden partijen, te vergroten kan de onderstaande checklist van dienst 
zijn. Het uiteindelijke doel is om als gemeenteraad, als één van de samenwerkingspartners, 
regie op het eindresultaat van de verbonden partij te kunnen voeren.  
 
Enkele opmerkingen vooraf:  
 
1. Om deze keuze beargumenteerd te kunnen maken zullen de antwoorden op de vragen uit 
de checklist beschikbaar moeten zijn. In de meeste gevallen kan het college deze antwoorden 
geven. Het is vervolgens aan de fracties om hun eigen afweging te maken dan wel, in geval 
het collegebevoegdheden betreft, zulke voorwaarden of kaders aan de uitoefening daarvan te 
verbinden dat de gemeenteraad daarmee haar taken kan uitoefenen. En daarmee ook kan 
zorgen voor de democratische legitimatie van deze vorm van publieke taakbehartiging.  
 
2. De checklist helpt de gemeenteraad c.q. de fracties vragen te stellen bij verbonden partijen. 
De antwoorden op de vragen bepalen mede of: 
- bij bestaande regelingen de raad tevreden is over de omgang met de aspecten van de 
verbonden partij die de raad (of een fractie) politiek-bestuurlijk relevant vindt; 
- bij nieuw aan te gane regelingen de vormgeving vooraf, de sturing tussentijds en de controle 
achteraf ingevuld worden op een manier zoals de raad die wenselijk vindt.  
 
3. De checklist beoogt een beknopt en daardoor praktisch hanteerbaar beoordelingskader te 
bieden.21 Vanzelfsprekend kunnen er nog diverse vragen/elementen aan worden toegevoegd. 
Het staat een ieder vrij dat te doen en deze elementen mee te wegen in de wijze waarop het 
functioneren of tot stand komen van een verbonden partij moet worden beoordeeld.  
De vragen zijn ingedeeld volgens een chronologische systematiek die vooral bij bestaande 
verbonden partijen van toepassing is. Voor nieuw aan te gane verbonden partijen kunnen 
nagenoeg alle vragen in de checklist ook gesteld worden. De mogelijkheid om er op dat 
moment een eigen invulling aan te (kunnen) geven is dan vanzelfsprekend groter.  
 
 
 
 

                                                      
20

 Daartegenover staan natuurlijk (beoogde) voordelen als meer doelmatigheid, betere kwaliteit, 
zekerheid van levering, ontwikkeling ambtelijke deskundigheid, synergie in de samenwerkingsrelatie 
e.a. 
21

 Meer uitgebreid hierover: Intergemeentelijke samenwerking toegepast, Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties/VNG, d.d. oktober 2013; Gemeente Governance, Handboek Verbonden 
Partijen, Deloitte, mei 2006 (vooral hoofdstuk 9 en bijlage 4).  
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Checklist bij de beoordeling c.q. keuze van een verbonden partij 
 
 
1. Is er ruimte om te kiezen voor samenwerking, de vorm waarin en de partners waarmee dat 
gebeurt? 
 - welke argumenten zijn er om als gemeente te willen samenwerken? 

- als het gaat om publieke taakbehartiging: welke rechtsvorm sluit daar het beste bij 
aan? 
- wat is het risicoprofiel van de verbonden partij? 

Zorg dat bij de keuze voor de vorm van een verbonden partij de afweging tussen 
democratische vormgeving enerzijds en efficiënte vormgeving anderzijds goed 
beargumenteerd en expliciet gemaakt kan worden.22 
 
2. Beslis wat het juiste type verbonden partij is om het gemeentelijk doel/doelen te realiseren. 
 
3. Stel met alle samenwerkingspartners de gewenste doelen vast en actualiseer die, na 
evaluatie, periodiek. 
 
4. Maak duidelijke prestatieafspraken en afspraken over de (op termijn) te realiseren 
beleidseffecten en leg deze vast.  
 
Hou daarbij rekening met: 

- prestaties en kwalitatieve afspraken (SMART maken?!); 
- afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 
- afspraken rond risico’s, risicoverdeling en de wijze waarop deze worden beheerst; 
- afspraken over de evaluatie van de sturingsrelaties tussen de verbonden partij en de 

deelnemers; 
- de omgang met ‘’what if’’-scenario’s. 

 
5. Stem de informatievoorziening en -momenten af op de vastgelegde afspraken. 
 
Hou daarbij rekening met onderstaande aandachtspunten: 

- rapportage over zowel financiële grootheden, kwantitatieve grootheden (prestatie-
indicatoren) en kwalitatieve grootheden (ook klachten, knelpunten e.a.); 

- naast belang van papieren informatie ook de behoefte aan ‘’face to face’’ contact; 
- afspraken over de wijze waarop de raad door het college (of de ambtelijke 

contactpersoon of de VP zelf) wordt geïnformeerd over de gang van zaken op de door 
de raad als relevant aangeduide onderwerpen; 

- de wijze waarop de rapportage van de VP aansluit bij de p&c cyclus van het 
gemeentebestuur, en wel op zodanig momenten dat daarmee tussentijdse sturing door 
de gemeenteraad mogelijk is. Dit geldt ook voor de zeggenschap van de raad over 
belangrijke beleidsvoornemens via de zogenaamde ‘’wensen- en 
bedenkingenprocedure’’ ex art. 169, lid 4 Gemeentewet.  

- maak eventueel afspraken over periodieke benchmarks en audits om de efficiency en 
effectiviteit te borgen. Geef de VP kaderstellend de te hanteren overheadratio(‘s) mee 
en vraag de VP inzicht te geven in de ontwikkeling van de overheadratio(‘s). 

 
6. Breng een scheiding aan tussen de rollen van klant, opdrachtgever en eigenaar binnen de 
gemeentelijke organisatie (functiescheiding). Geef de rollen aan de juiste mensen met de 
juiste competenties. Organiseer waar nodig onderlinge afstemming. 
Let daarbij op: 

- dat portefeuillehouders en raadsleden geen posities met ongewenste dubbele petten 
bekleden;23 

                                                      
22

 Democratische vormgeving en efficiënte vormgeving vallen in de praktijk veelal niet samen.  
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- dat eventuele mandaten van raad aan college passen in de duale verhoudingen; 
- dat voldoende kennis en expertise ten aanzien van de uit te voeren taak binnen de 

gemeentelijke organisatie aanwezig is, dit bijv. om dreigende ontsporingen bij de 
verbonden partij tijdig te signaleren; 

- de interne organisatie van de verbonden partij op voldoende wijze wordt gecontroleerd. 
 
7. Evalueer de verbonden partij periodiek, bijv. eens in de vier jaar, bijvoorbeeld aan de hand 
van een visitatie door de gemeenteraad, voorbereid met een quick scan verbonden partijen.24 
 
8. Inventariseer en waardeer periodiek de risico’s ten aanzien van de verbonden partij25. Zie er 
op toe dat de risicoparagraaf in de gemeentelijke Jaarstukken daartoe volledige informatie 
geeft.  
Spreek af wie er verantwoordelijk is als er iets mis gaat (verbonden partij, gemeente, 
wethouder) en wie er in een dergelijk geval bestuurlijk en financieel aansprakelijk is.  
 
9. Zorg dat de afspraken rond uittreding of aanpassing van de regeling goed geregeld zijn.  
 
10. Ga na of de uiteindelijk verdeling van de zeggenschap, formeel en materieel, op een 
aanvaardbare wijze is georganiseerd en verdeeld tussen de deelnemers. 
 
 
Tot slot: de Checklist is als format te gebruiken bij de oplegnotitie van het College bij een 
raadsvoorstel. De raad kan dan aan de hand van deze oplegnotitie nagaan in hoeverre aan 
bovenstaande aandachtspunten is voldaan en op basis daarvan tot een oordeel komen.  
 
 

                                                                                                                                                                        
23

 In bepaalde (weloverwogen en beargumenteerde) gevallen kan een ‘dubbele pet’ situatie wel, tijdelijk 
dan wel structureel, als wenselijk worden beoordeeld.  
24

 Dergelijke quick scans zijn, in verschillende vormen, al beschikbaar. 
25

 Daarbij gaat het niet enkel om de financiële risico’s, maar ook de politiek-bestuurlijke risico’s en 
bijvoorbeeld de risico’s met betrekking tot het imago van de gemeente.  
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Bijlage 2 Mogelijke onderdelen Kadernota verbonden partijen 
 
 
- Inleiding: aanleiding, omschrijving verbonden partij, afbakening 
 
- De gemeentelijke visie op verbonden partijen: besturingsfilosofie, wanneer wel/niet 
deelnemen, verschillende samenwerkingsvormen, controlling, vertegenwoordiging, 
informatievoorziening en verantwoording, standaardopzet paragraaf verbonden partijen 
 
- Beleidskader verbonden partijen: besluitvorming, beëindiging deelname, bekleden  
dubbelfuncties, inrichting van de informatie- en communicatierelaties (naast degene die 
wettelijk zijn voorgeschreven) 
 
- Wettelijk kader: korte beschrijving van de belangrijkste wetten en regelingen en hun  
consequenties  
 
- Implementatie: uitvoering van de regeling, rolverdeling/afspraken bij toezicht, 
monitoring en controle, inbedding in de gemeentelijke p&c cyclus, risicomanagement 
 
- Overzicht bestaande verbonden partijen en periodieke actualisering van de 
kerngegevens. 
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Bijlage 3: Werkwijze onderzoek 
 
 

- Inventarisatie gemeentelijke beleidsdocumenten en ander relevant materiaal 
(rapporten van rekenkamers, andere gemeenten e.a.) 

- Startgesprek onderzoeksopzet met gemeentesecretaris 
- opstellen en uitzetten vragenlijsten per verbonden partij 
- analyse onderzoeksmateriaal 
- toepassing normenkader; rapportage 
- ambtelijk en bestuurlijk wederhoor 
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Bijlage 4: Vragenlijst verbonden partijen 
 
 
 
 
Lingewaard,  juni 2014 
 
 
Geachte contactpersoon voor verbonden partij ………………. 
 
 
De rekenkamercommissie Lingewaard doet onderzoek naar de relatie tussen de gemeente 
Lingewaard en de verbonden partijen waar de gemeente deel van uitmaakt. Om ons 
onderzoek te kunnen uitvoeren hebben wij uw medewerking nodig. Onderstaand treft u na de 
inleiding een vragenlijst aan. Wij willen u vragen de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen 
en deze uiterlijk 25 juli 2014 aan ons te retourneren.  
 
 
Het aangaan en gebruik van verbonden partijen past in een ontwikkeling waarin gemeenten 
steeds meer (uitvoerings)taken afstoten. Daarbij ontstaan er opdrachtgever-
opdrachtnemerrelaties met betrekking tot het sturen op de realisatie van beleidsdoelen en 
prestaties (prestatiemanagement) en het vormgeven van de daarbij behorende spelregels 
(contractmanagement). Hierbij zijn instrumenten als Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) 
, Service Level Agreements (SLA’s) of andere benamingen voor vergelijkbare onderwerpen 
van belang. Met de komst van de decentralisaties in het sociaal domein zal het overdragen 
c.q. afstoten van taken aan verbonden partijen naar verwachting verder geïntensiveerd 
worden.  
 
Voor een politieke organisatie als de gemeente is het vaak niet eenvoudig om doelen, 
prestaties en resultaten concreet te formuleren (SMART). Voor een effectief gebruik van 
instrumenten van prestatie- en contractmanagement is de noodzaak tot scherpe formulering 
van het gewenste resultaat echter wel nodig. Regie op resultaat is noodzakelijk. Daarbij dient 
de aansturing van de (politieke) beleidslijn enerzijds (planning) en de beheerslijn anderzijds 
(control) in voldoende balans plaats te vinden. Dat wordt belangrijker naarmate een groter 
deel van de publieke taakbehartiging is belegd bij een verbonden partij. Hierop heeft het 
gemeentebestuur veelal minder invloed en kan minder sturing uitoefenen dan wanneer de 
taakbehartiging volledig in eigen hand is. Daarbij ontstaat voor de ambtelijke organisatie een 
dubbelrol: enerzijds fungeert zij als opdrachtnemer van raad/college en anderzijds is zij 
opdrachtgever aan uitvoerders (intern en in het geval van verbonden partijen extern).  
 
Daarbij gaat het dus om: 

- de gemeentelijke doelstellingen (lange termijn); 
- doelstellingen voor deelname aan de verbonden partij (middellange termijn); 
- daaraan te relateren prestatieafspraken (korte termijn).26 
 

Een verbonden partij is een organisatievorm waarin de gemeente Lingewaard een bestuurlijk 
en een financieel belang heeft (definitie BBV). Uitgangspunt voor dit onderzoek is de wijze 
waarop het gemeentebestuur van Lingewaard (te onderscheiden in gemeenteraad, College en 
ambtelijke organisatie) invulling kan geven c.q. geeft aan de relatie opdrachtgever-
opdrachtnemer. 
Daartoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. 

                                                      
26

 In dit onderzoek wordt de rol van subsidies (als sturingsinstrument) niet onderzocht.  
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1. hoe oefent het gemeentebestuur van Lingewaard invloed uit (via bevoegdheden, 
taakstelling en verantwoordelijkheden) op de doelbereiking door de huidige 
gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen?  
Wat zijn daarbij de financiële belangen en risico’s voor de gemeente? 
2. wat zijn daarbij de aandachtspunten met betrekking tot sturing, monitoring en 
controle/verantwoording? 
3. welke governance-vragen (bijv. m.b.t. dubbele petten problematiek, 
functiescheiding)27 komen uit de analyse naar voren en hoe moet hiermee worden 
omgegaan? 
4. welke lessen en implicaties vloeien hieruit voort voor de organisatorische 
vormgeving van de decentralisaties in het sociaal domein? Hoe kunnen deze 
bevindingen worden ingepast in de gemeentelijke p&c cyclus? 

 
 
De volgende verbonden partijen maken deel van uit het onderzoek: 

- Stadsregio Arnhem-Nijmegen 
- Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) 
- Werkvoorziening Gelderland Midden (Presikhaaf) 
- Euregio Rijn-Waal 
- Onderwijszaken in de regio Arnhem 
- Openbaar Lichaam Bergerden (OLB) 
- Openbaar Lichaam Park Lingezegen 
- Uiterwaarde (vh. Recreatieschap Overbetuwe) 
- Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 
- Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) 

 
Om zicht te krijgen op de feitelijkheden met betrekking tot bovenstaande vragen vragen wij u 
om onderstaande gegevens in te vullen voor de Verbonden Partij waarvoor u ambtelijk 
contactpersoon bent. Wij vragen daarbij de vragen te beantwoorden op basis van de actuele 
stand van zaken (juni 2014).  
 
Bij sommige items wordt naar uw mening/oordeel als ambtelijk professional gevraagd. Wij 
hopen dat u zich vrij voelt uw mening/oordeel te formuleren. Bestuurlijke oordelen komen in 
een latere fase van het onderzoek aan bod.  
 
Onvermijdelijk zal er tussen een aantal vragen overlap in de beantwoording zitten. Wij vragen 
u de vragen zo volledig mogelijk in te vullen. Volledigheid nu, voorkomt dat wij in een latere 
fase op één of meer onderdelen terug moeten komen. Mocht er naar uw oordeel een relevant 
onderdeel ontbreken, voelt u dan vrij dit toch te vermelden.  
 
Het kan zijn dat de rekenkamercommissie aan de hand van uw beantwoording nog op een 
aantal vragen mondeling bij u wil terugkomen. Wij nemen dan daartoe contact met u op. Na de 
analyse van het materiaal kan de rekenkamercommissie ook nog besluiten gebruik te maken 
van een informatieronde bij de besturen van de verbonden partijen, de betrokken 
portefeuillehouders van de gemeente Lingewaard of andere respondenten. 
 
Wij stellen het op prijs om uw ingevulde reactie uiterlijk 25 juli 2014 terug te ontvangen. Graag 
mailen naar zowel: gerrit.hagelstein@ede.nl als e.masselink@lingewaard.nl . 
 

                                                      
27

 Het begrip ‘’governance’’ is een containerbegrip waaronder vallende deugdelijkheid van de 
bestuurlijke inrichting (transparantie, integriteit), inhoudelijke beleidsvragen (samenhang, doelmatig, 
doeltreffend, rechtmatig) en procesonderdelen (legitimiteit, participatief karakter). In Nederland is dit 
begrip uitgewerkt in de code Goed openbaar bestuur.  

mailto:gerrit.hagelstein@ede.nl
mailto:e.masselink@lingewaard.nl
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Mocht u op een of meer onderdelen vragen hebben of verduidelijking willen, neem dan contact 
op met Ed Masselink (tel. 026-3260108) of Gerrit Hagelstein (na 13 juli: tel. 06-55121281). 
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Analysekader per Verbonden Partij 
 
Het analysekader voor de verbonden partijen is, gerelateerd aan onze vraagstelling, 
opgebouwd uit de volgende onderdelen:  
 

- Kerngegevens van de VP 
- Visie en doelen van de VP 
- Gemeentelijke kaders en beleid m.b.t. de taakbehartiging door de VP 
- Bestuurlijke rolverdeling tussen gemeente(n) en VP 
- Financiën 
- Prestatieafspraken 
- Monitoring van en sturing op prestaties 
- Inrichting proces van begroting en verantwoording 
- Klantperspectief 
- Risicomanagement door VP en gemeente 
- Organisatie van de ‘’governance’’ 
- Betekenis van het duale bestel voor sturing en verantwoording (voor raad, college en 

ambt. org.) 
- Beoordeling invloed van gemeentebestuur (voor raad, college en ambt. org.) op het 

totaalresultaat (de performance) 
 
Het verzoek aan u is om bijgaande vragenlijst te beantwoorden, telkens in de vrije ruimte 
onder de betreffende vraag.
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Vragenlijst onderzoek Verbonden Partijen door rkc. Lingewaard 
 
 
 
Naam Verbonden Partij (VP): ………………………………. 
 
Naam ambtelijk contactpersoon: ……………………………………… 
 
Tel.nr. en mailadres contactpersoon: …………………………………. 
 
 
 

- Kerngegevens van de VP 

Naam en vestigingsplaats? 

 

Ingangsdatum regeling? 

 

Rechtsvorm? 

 

Wie is/zijn de regeling aangegaan? 

 

Aantal deelnemers aan de VP? Welke deelnemers? 

 

Hoe is het bestuur van de VP georganiseerd? Wie zijn de 
vertegenwoordigers van de deelnemende partijen? 

 

Is er een relatie met andere verbonden partijen? Indien ja, welke? 

 

 
- Visie en doelen van de VP 

Heeft de VP een visie op de toekomst c.q. een lange termijn strategie? 
Indien ja, hoe luidt deze? 

 

Welke concrete doelen28 streeft de VP na? Waar is dat vastgelegd? 

 

Sporen de gemeentelijke beleidsdoelen met de doelen van de VP? In welke 
mate wel/niet? Verklaring? 

 

 

                                                      
28

 Concreet wil zeggen concreter dan datgene wat in algemene zin in bijv. de gemeenschappelijke 
regeling als doel is aangegeven. 
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- Gemeentelijke kaders en beleid m.b.t. de taakbehartiging door de VP 

Welke kaders en beleid heeft de gemeente voor deze VP vastgesteld? (dat 
kan algemeen of bijzonder zijn) 

 

Wie heeft deze vastgesteld? 

 

Wat is de precieze inhoud van de kaderstelling voor deze VP? 

 

Is deze kaderstelling afgestemd met andere beleidsterreinen? Hoe? 

 

Hoe beoordeelt u deze gemeentelijke kaderstelling voor het kunnen sturen 
op prestaties en het realiseren van de beoogde gemeentelijke 
beleidseffecten? 

 

Is er een relatie tussen de wijze van taakbehartiging door de VP en de 
Programmabegroting van de gemeente? Indien ja, hoe ziet die relatie er uit? 

 

In welke mate acht u het beleid van de VP beïnvloedbaar door de 
gemeente? 

 

 
 

- Bestuurlijke rolverdeling tussen gemeente(n) en VP 

Hoe is de gemeente bestuurlijk vertegenwoordigd in de VP? 

 

Wat is het gemeentelijke aandeel (formele zeggenschap) van de gemeente 
Lingewaard? 

 

Is er (mogelijk) een verschil tussen de formele en de materiële zeggenschap 
van de gemeente? Reden/verklaring? 

 

Vindt er vooraf afstemming plaats van de inbreng van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers in de VP? Hoe? 

 

Hoe beoordeelt u de bestaande bestuurlijke rolverdeling29 binnen (de gremia 
van) de VP? 

 

Hoe beoordeelt u de bestaande bestuurlijke rolverdeling tussen de VP en de 
deelnemers, in het bijzonder de gemeente Lingewaard? 

 

 

                                                      
29

 Met bestuurlijke rolverdeling wordt bedoeld: de wijze waarop AB, DB en andere actoren met elkaar 
tot beleid en besluiten komen en de wijze waarop de bestuursleden daarbij in de praktijk met hun 
mandaten, en de terugkoppeling daarop, omgaan. 
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- Financiën 

Wat is de begrotingsomvang van de VP over de afgelopen vijf 
begrotingsjaren? 

 

Wat is de bijdrage daaraan van de gemeente Lingewaard (absoluut en in % 
van totaal over deze vijf jaren)? 

 

Zijn er financiële kaders gesteld door de gemeente m.b.t. de VP? 

 

Zijn er afspraken met de deelnemers over de wijze waarop wordt omgegaan 
met eventuele tekorten of overschotten van de VP? Indien ja, welke? 

 

Welke type financiering is m.b.t. de VP van toepassing: input-, output- of 
prestatiefinanciering? Voldoet deze vorm van financiering? 

 

Hoe is de vermogenspositie van de VP? Hoe waardeert u deze positie? 

 

Heeft de gemeente Lingewaard inzicht in de overhead van de VP? 

 

In welke mate acht u de begroting van de VP te beïnvloeden door de 
gemeente? Bent u daar tevreden over? 

 

 
- Prestatieafspraken 

Welke prestatieafspraken heeft de gemeente (naar de stand van heden) 
met de VP gemaakt? In welke vorm (kwalitatief, kwantitatief, wel/niet 
SMART)? 

 

Maakt de gemeente gebruik van kennis van aanbieders bij het vormgeven 
van de prestatieafspraken? 

 

Maakt de VP gebruik van kennis van aanbieders bij het vormgeven van 
prestatieafspraken? 

 

Op welke prestaties van de VP kan de gemeente sturen? Wie ziet daar op 
toe? 

 

Zijn er afspraken m.b.t. het wel/niet halen van prestaties? Indien ja, welke? 

 

Heeft de gemeente inzicht in het aandeel van de VP in zowel de beoogde 
als de gerealiseerde beleidseffecten? 

 

Hoe beoordeelt u de bijdrage van de VP aan de realisatie van de 
gemeentelijke beleidseffecten? 
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- Monitoring en sturing op prestaties 

Welke afspraken zijn er over de monitoring van en (bij)sturing op de 
prestaties van de VP en de rapportage hierover? 

 

Hebt u met het beschikbare instrumentarium voldoende greep op de 
realisatie van de prestaties? 

 

Wie is er binnen de gemeente belast met de beleidsinhoudelijke input voor 
de VP? 

 

Wie is er binnen de gemeente ambtelijk aanspreekbaar op de monitoring 
van en sturing op prestaties van de VP? Waaruit blijkt dat? 

 

Op welke wijze en met welke frequentie wordt het College geïnformeerd 
over de resultaten en performance van de VP? 

 

Bent u tevreden over de wijze waarop monitoring van en sturing op de VP 
zijn ingericht? Waarom wel/niet? 

 

Blijft naar uw oordeel de taakbehartiging door deze VP beperkt tot 
uitvoering van beleid of heeft de VP zelf ook ruimte om eigen beleid te 
formuleren? 

 

 
- Inrichting proces van begroting en verantwoording; 

Hoe is de gemeente betrokken bij het opstellen van de begroting van de VP? 

 

Op welke wijze krijgt de afstemming tussen de gemeentelijke begroting en 
de begroting van de VP inhoud? 

 

Hoe is de gemeente betrokken bij het opstellen van de Jaarstukken 
(financieel en beleidsmatig) van de VP?  

 

Zijn de jaarstukken van de VP voorzien van een goedkeurende 
accountantsverklaring? 

 

Op welke wijze vinden de budgettering en de eindverantwoording plaats: op 
niveau van outcome, output of anderszins? 

 

Is er in de p&c documenten van de VP naar uw mening voldoende aandacht 
voor de aspecten doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid m.b.t. 
de taakuitvoering? 

 

Op welke wijze krijgt de afstemming tussen de gemeentelijke 
verantwoording en de jaarstukken van de VP inhoud? 

 

Op welke wijze is voorzien in afstemming van de gemeentelijk p&c cyclus en 
de p&c cyclus van de VP? 

 

Vindt de aanlevering van de jaarstukken van de VP tijdig genoeg plaats om 
hun rol te spelen in de gemeentelijke p&c cyclus? 

 

Op welke wijze en met welke frequentie vindt aan College resp. 
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gemeenteraad terugkoppeling plaats over de gang van zaken bij de VP? Wie 
doet dat? Hoe beoordeelt u deze terugkoppeling? 

 

Zijn er afspraken over de wijze van communicatie vanuit de VP naar de 
gemeente Lingewaard? Indien ja, welke afspraken zijn dit? Waar zijn deze 
vastgelegd? 

 

Is er betrokkenheid van de gemeenteraad bij het begrotings- en 
verantwoordingsproces van de VP? Welke vorm en inhoud heeft die 
betrokkenheid? 

 

 
- ‘’Klant’’perspectief 30 

Indien van toepassing: heeft de VP een systematiek waarmee de 
tevredenheid van gebruikers/burgers over haar wijze van taakbehartiging in 
beeld wordt gebracht? Indien ja, welke en wat zijn de belangrijkste 
resultaten daarvan voor de gemeente Lingewaard? 

 

Hoe wordt er met klachten van klanten en de afhandeling daarvan over de 
taakbehartiging door de VP omgegaan?  

 

Hoe wordt er met meldingen van klanten en de afhandeling van meldingen 
omgegaan? 

 

Zijn er andere instrumenten waarmee het perspectief van de klant (direct of 
via de deelnemers) in beeld wordt gebracht? 

 

Hoe vindt naar uw oordeel de omgang met de klant door de VP plaats? 

 

 

                                                      
30

 Met het begrip klant wordt hier gedoeld op de afnemers c.q. eindgebruikers van de diensten van 
een verbonden partij.  
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- Risicomanagement door VP en gemeente; 

Heeft de gemeente voldoende zicht op de risico’s die aan de VP verbonden 
zijn? Wat zijn de belangrijkste risico’s? 

 

Zijn er afspraken over de risicobeheersing in de VP zelf? Indien ja, welke? 

 

Zijn er afspraken over de omgang met de risico’s van de VP door de 
gemeente? Indien ja, welke? 

 

Zijn er afspraken (escalatiemechanismen) over situaties als de risico’s 
groter c.q. te groot worden? Indien ja, welke? Hoe en waar zijn deze 
vastgelegd? 

 

Wat is uw oordeel over de mate waarin eventuele risico’s beheersbaar zijn 
voor de gemeente? 

 

 
- Organisatie van de ‘’governance’’ 

Maakt de VP voldoende gebruik van kennis van het ‘’veld’’ en/of de 
doelgroep? 

 

Maakt de VP voldoende gebruik van kennis van de 
deelnemers/deelnemende gemeenten? 

 

Is er op enig moment of in enige situatie sprake van een vermenging van 
belangen in het functioneren van de VP? Indien ja, graag toelichten waaruit 
dit bestaat? 

 

Is er sprake van een combinatie van bestuurlijke functies in de VP? Indien 
ja, welke? Leidt deze combinatie naar uw oordeel tot een mogelijke 
vermenging van belangen? 

 

 



30 
 

- Betekenis van het duale bestel voor sturing en verantwoording (voor raad, college en ambt. 
org.) 

Welke invloed heeft het duale bestel van de gemeente voor de aansturing 
van en controle op de VP? 

 

Welke kansen en/of risico’s acht u verbonden aan deze duale aansturing? 
Graag toelichten. 

 

Is naar uw oordeel de gemeenteraad voldoende in staat haar kaderstellende 
en controlerende taak op de VP uit te oefenen? Waarom wel/niet? 

 

Is naar uw oordeel het College voldoende in staat haar sturende taak op de 
VP uit te oefenen? Waarom wel/niet? 

 

 
- Beoordeling invloed van gemeentebestuur (voor raad, college en ambt. org.) op het 

totaalresultaat (de performance) van de VP 

Hoe is/wordt de gemeenteraad geïnformeerd en betrokken? 

 

Vindt u dat het gemeentebestuur voldoende ‘in control’ is waar het gaat om 
de taakbehartiging door deze VP? (waar nodig graag onderscheiden naar 
raad, college en ambtelijke organisatie) 

 

Heeft de gemeenteraad daartoe voldoende beïnvloedingsruimte?  

 

Maakt de gemeenteraad naar uw oordeel ook gebruik van deze voldoende 
beïnvloedingsruimte? Waarom wel/niet? 

 

Vindt u, overall, dat de gemeente zijn rol als opdrachtgever van de VP goed 
kan vervullen? Waarom wel/niet? 

 

 
 
Tot slot:  

- Welke tips/suggesties hebt u om de gemeente Lingewaard m.b.t. deze VP, desgewenst, 
beter te positioneren? 

- Als u aanvullende materiaal hebt, waarop uw beantwoording (mede) steunt, dan zouden wij 
dat graag ontvangen. 

- Zijn er nog andere zaken m.b.t. deze VP waarop u de aandacht wilt vestigen? 
 
Als u op een of meer onderdelen een nadere mondelinge toelichting wenst te geven, geeft u dat 
dan s.v.p. aan, zodat wij daarover met u contact op kunnen nemen.  
 

0 Ja, ik wil graag een nadere mondelinge toelichting geven. 
 
Met veel dank voor het beantwoorden van de vragen! 
 
De rekenkamercommissie Lingewaard 
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Bijlage 5   Analysekader verbonden partijen 
 
 
Inventarisatie Verbonden partijen Lingewaard 
 

Naam  

Juridische vorm  

Vestigingplaats  

Samenstelling  

Verplichte deelname  

Alternatief  

Relatie met andere 
verbonden partijen 

 

Publiek belang 

Programma  

Doelstelling 
- Gemeentelijke 
- VBP 

 

Besluit tot deelname  

Bestuurlijk belang  
 

Invloed gemeente 
Bestuursvorm 

 

Financieel belang 

De gemeentelijke 
financiële bijdrage 

 

Begroot – werkelijk Begroot 2012 Werkelijk 2012 Begroot 2013 Werkelijk 2013 

    

Meerjarig financieel overzicht begroot - werkelijk 

ijk 

Vermogenspositie  
 

 

(Financiële) risico’s 
 

 

Doelen, ontwikkelingen en verantwoording 

Doel  

Ontwikkelingen  

Verantwoording- en 
informatieplicht 
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