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1 Kadernota Governance Verbonden Partijen 

1. Samenvatting 
 

Aanleiding  
De gemeente Assen heeft net als elke gemeente een aantal verbonden partijen die 
voor de gemeente taken uitvoeren of met wie de gemeente samenwerkt om doelen 
voor de Asser samenleving te bereiken. Achter het begrip verbonden partijen gaat een 
grote verscheidenheid schuil aan organisaties, constellaties,  inhoud en geld. De 
financiële belangen van de gemeente in deze partijen varieert van enkele duizenden 
euro’s tot vele miljoenen euro’s. Ontwikkelingen als de noodzaak om te bezuinigen en 
anders denken over de verhouding  tussen overheid en samenleving maken het extra 
belangrijk om de samenwerking met verbonden partijen goed doordacht en 
georganiseerd te hebben.  
 
Met het oog op verbetering van de samenwerking met verbonden partijen heeft de 
gemeente Assen eind 2015 een peerreview verbonden partijen laten uitvoeren. Uit 
deze peerreview zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen. In 2016 is een  
vervolgonderzoek gedaan naar hoe de verbeterde samenwerking tussen de gemeente 
Assen en haar verbonden partijen eruit moet komen te zien. Uit dit onderzoek bleek 
dat een kadernota verbonden partijen als basis dient bij het inrichten van de 
samenwerking met verbonden partijen. In de notitie verbonden partijen van de 
commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) is geregeld dat de visie en 
beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen vastgelegd moeten worden in een 
door de Raad vastgestelde actuele nota verbonden partijen. Bovengenoemde is de 
aanleiding voor het opstellen van deze kadernota governance verbonden partijen.  
 

Wanneer is er sprake van een verbonden partij? 
De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om het publiek belang te behartigen. 
Eén daarvan is, op afstand zetten van publieke taken en deze onderbrengen bij een 
verbonden partij: een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijk organisatie waarin de 
gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.  
 
In artikel 1, eerste lid, onderdeel d BBV tenslotte wordt bestuurlijk belang gedefinieerd 
als: “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit 
hoofde van stemrecht”. 
 
In artikel 1, eerste lid, onderdeel c BBV wordt financieel belang gedefinieerd als: “Een 
aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de 
verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid 
bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”. 
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Een organisatie waarin de gemeente alleen een financieel belang heeft is daarom geen 
verbonden partij volgens deze definitie uit het BBV (Besluit begroting en 
verantwoording).  
 

De keuze om gemeentelijke taken op afstand te zetten is allereerst een afweging van 
voor- en nadelen, waarbij het publiek belang voorop staat. Tot op heden is daarbij naar 
bevind van zaken geoordeeld en gehandeld. Gevolg is een verscheidenheid aan 
samenwerkingsconstructies met verschillende partijen (overheden en private 
partijen). De mogelijkheden op sturen en controleren zijn onvoldoende benut. Het 
gebruik van sturingsinstrumentaria als prestatieovereenkomsten, afspraken over de 
bijdrage van de verbonden partij aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente en 
tussentijdse evaluaties gebeurd in beperkte mate.  
 

Deze Kadernota geeft richting aan governance, aan de hand van het instellen, sturen, 
controleren en evalueren van de samenwerking met verbonden partijen, waardoor het 
College van B&W en de Gemeenteraad invulling kunnen geven aan de beoordeling (van 
het uitvoeren van de op afstand gezette taak door een verbonden partij) en 
verantwoording door een verbonden partij.  
 
Leeswijzer kadernota governance 
In hoofdstuk 2 zijn allereerst de mogelijke samenwerkingsrelaties tussen gemeenten 
en externe partijen weergegeven. Vervolgens  is nader uitgelegd wanneer er sprake is 
van een verbonden partij. Hierbij is dieper ingegaan op de begrippen financieel belang 
en bestuurlijk belang. In hoofdstuk 3 is beschreven op welke wijze de gemeente Assen 
om wil gaan met de verbonden partijen. Hierbij zijn voor drie fases in de samenwerking 
met verbonden partijen spelregels voor de gemeenteraad en het college van B&W 
opgesteld. (rechten en plichten m.b.t. de samenwerking met verbonden partijen).   
 

De volgende drie fases worden hierbij onderscheiden: 
• de oprichtingsfase van de verbintenis: de afwegingen die gemaakt moeten 
worden en de rollen en bevoegdheden van raad en college daarbij (afwegingskader),  
• het inrichten van een adequate governance in de uitvoeringsfase (het stuur- en 
beheerskader): opstellen risicoprofiel, informatievoorziening naar raad en college, en 
de instrumenten die de gemeente kan inzetten om risico’s te beheersen, 
• de evaluatie- en heroverwegingsfase van de verbintenis: het is nuttig en 
noodzakelijk de samenwerking met een verbonden partij periodiek tegen het licht te 
houden en daarvoor de kaders te benoemen (evaluatie- en heroverwegingskader).  
 

1. Afwegingskader

Rol van:
 De Gemeenteraad
 Het college van B&W

2. Stuur- en 
beheerskader

Rol van:
De Gemeenteraad
Het college van B&W

3. Heroverwegings-
kader

Rol van:
De Gemeenteraad
Het college van B&W
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De Kadernota governance gaat vergezeld van een door het college vast te stellen 
Uitvoeringsnota verbonden partijen, waarmee de maatregelen en voornemens uit de 
Kadernota ingevoerd worden in de bestaande samenwerkingsverbanden en die 
standaard worden voor samenwerking met nieuwe verbonden partijen. De wijze van 
implementatie van beide kadernota’s verbonden partijen is weergegeven in 
hoofdstuk 4. De voornaamste beleidswijzigingen door vaststelling van deze kadernota 
zijn weergeven in onderstaand blauwe kader.  
 
 

Voornaamste beleidswijzigingen door vaststelling van deze Kadernota: 
 
1. Alleen de ‘Verbonden partijen’ die voldoen aan de definitie van het BBV vallen onder de 

werking van deze nota (zie bijlage A). 
 

2. Het college hanteert bij het besluit tot deelname of oprichting van een verbonden partij, 
het door de raad vastgestelde afwegingskader (zie bijlage B). De raad wordt tijdig 
betrokken en heeft een eigen rol. Ook bij uittreden, wijzigen en opheffen van de 
verbonden partijen wordt het door de raad vastgestelde heroverwegingskader door het 
college gehanteerd (zie bijlage E). 

 

3. Het college stelt jaarlijks een risicoprofiel vast voor alle verbonden partijen die onder de 
werking van deze nota vallen. Het college doet een voorstel voor een risicoprofiel in de 
begroting. 

 

4. De raad vervult de kaderstellende en controlerende rol; het college de opdrachtgevers- 
en eigenaarsgeversrol. 

 

5. In het laatste jaar van de collegeperiode evalueert en heroverweegt het college, op basis 
van het door de raad vastgestelde heroverwegingskader, de verbonden partij; deze 
evaluatie en heroverweging vormt input voor het nieuwe collegeprogramma. 

 

6. Het college stelt minimaal één keer in de vier jaar de Uitvoeringsnota Verbonden 
partijen vast. 

 

7. Bij risicovolle verbonden partijen wordt de inhoudelijke aansturing en de sturing op 
financiële continuïteit niet door hetzelfde collegelid uitgevoerd. 
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2. Samenwerkingsrelaties 
 

De gemeente kan taken op verschillende manieren organiseren: zelf doen, inkoop, 
subsidie verlenen en samen met andere gemeenten een taak uitvoeren in een 
gemeenschappelijke regeling of in een privaatrechtelijke vorm. Ongeacht de manier 
van uitvoeren is de gemeenten verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing of 
opdrachtverlening en controle daarop. 

 

De gemeente gaat alleen een samenwerkingsrelatie aan waar het om activiteiten gaat 
die een publiek belang betreffen1.  
 

De gemeente heeft verschillende instrumenten om een publiek belang te behartigen. 
Door middel van een subsidie of een overeenkomst kan ervoor gezorgd worden dat de 
continuïteit van publieke belangen geborgd wordt. Dat kan ook met verbonden 
partijen. In dat geval gebruikt de overheid een ‘op afstand’ geplaatste zelfstandige of 
verzelfstandigde organisatie om het publieke belang te behartigen. Soms schrijft de 
wet een verbonden partij voor2. 
 

2.1 Definitie verbonden partij. 
Wij hanteren in deze nota de definitie voor verbonden partijen van het Besluit 
Begroting en Verantwoording (art.1): Een verbonden partij is een privaatrechtelijk of 
publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang 
heeft. 
 
Bovenstaande definitie voor verbonden partijen uit het BBV is landelijk 
voorgeschreven. Bij het opstellen van de paragraaf verbonden partijen in de 
programmabegroting en het jaarverslag van de gemeente dient men eveneens 
bovenstaande definitie te gebruiken.  
 

Er is sprake van een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar van 
de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij 
plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Bij zitting in een toezichthoudend orgaan 
is geen sprake van vertegenwoordiging in het bestuur. Wanneer de gemeenten in een 
toezichthoudend orgaan echter een besluitvormende stem heeft, wordt dit gelijk 
gesteld aan vertegenwoordiging in het bestuur en is sprake van een bestuurlijk belang. 
Wanneer er slechts sprake is van een adviserend lidmaatschap in een toezichthoudend 
orgaan, dan bestaat er geen bestuurlijk belang. Bij alleen een benoemingsrecht of 
voordrachtsrecht voor het bestuur is er strikt genomen geen sprake van een 

                                                 
1 De vraag of sprake is van een publiek belang is primair van politiek/ideologische aard (WRR: rapport 
‘Het borgen van publiek belang’). De inkleuring van het begrip is voorbehouden aan de overheid, i.c. 
gemeente. 
2 Bijvoorbeeld bij de Veiligheidsregio. Artikel 9 Wet Veiligheidsregio’s schrijft een gemeenschappelijke 
regeling voor. 
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verbonden partij. Ook indien niet namens de gemeente maar op persoonlijke titel 
zitting wordt genomen in een bestuur is er geen sprake van een verbonden partij. 
 

Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeente of provincie middelen ter 
beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie, 
of wanneer financiële problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald bij de 
gemeente. Dit financiële belang kan op publiekrechtelijke of privaatrechtelijke weg tot 
stand komen, zoals via de Wgr, aandelen, leningen of garantstellingen. Reguliere 
handelstransacties waarbij geen geld ter beschikking wordt gesteld, maar een betaling 
van een tegenprestatie plaatsvindt, bijvoorbeeld bij crediteuren of subsidierelaties, 
leiden niet tot een financieel belang. 
 

Organisaties waar enkel sprake is van een financieel belang worden niet gezien als een 
verbonden partij. Deze partijen vallen onder andere gemeentelijke kaders. 
Voorbeelden hiervan zijn organisaties waaraan uitsluitend subsidies worden verleend. 
Hiervoor geldt de Algemene Subsidie Verordening (ASV) als kader.  
Ook de uitvoering van publieke taken die zijn aanbesteed, zoals bijvoorbeeld in het 
Sociale Domein (Vaart Welzijn, MEEDrenthe, Promenscare etc.), vallen niet onder de 
definitie. Op deze partijen is het contractenrecht van toepassing. Het contractenrecht 
regelt hoe en waarom overeenkomsten tot stand komen, waaraan voldaan moet 
worden om van een geldige overeenkomst te spreken en wat er gebeurt als een 
overeenkomst niet goed wordt nageleefd. 
 

Verbonden partijen verschijnen overigens in een privaatrechtelijke rechtsvorm zoals 
BV, NV, stichting, vereniging en coöperatieve vereniging (allen geregeld in het 
Burgerlijk Wetboek) alsook in een publiekrechtelijke rechtsvorm: de 
gemeenschappelijke regeling (geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen). 
Een beschrijving  van deze verschillende rechtsvormen is opgenomen in bijlage D. 
 

2.2 Het afwegingskader voor samenwerkingsrelaties 
Bij de keuze om taken en activiteiten op afstand te zetten gaat het om afwegen van 
belangen en om een afweging van de voor- en nadelen van de verschillende 
mogelijkheden. De vraag hoeveel invloed de gemeente (nog) wil uitoefenen dient bij 
de afweging meegenomen te worden. Soms wordt de keuzevrijheid beperkt 
bijvoorbeeld als wordt aangesloten bij bestaande organisaties, door een hogere 
regeling of door aanwijzing van het Rijk. 
 

Om de keuzemogelijkheden voor de wijze waarop de gemeente haar taken kan 
uitvoeren en de besluitvorming hieromtrent beter te faciliteren is afwegingskader 
ontworpen (landelijk gebruikt) dat de verschillende stappen in de besluitvorming 
inzichtelijk maakt (zie bijlage B). Het afwegingskader helpt om meer systematisch te 
kijken naar varianten, kansen- en risico’s voordat een partij wordt opgericht of een 
verbintenis met een bestaande verbonden partij wordt aangegaan. 
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3. Governance verbonden partijen 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop wij met verbonden partijen willen omgaan. 
We onderscheiden drie kaders met spelregels voor de gemeenteraad en het college: 
- Spelregels in de fase dat een verbonden partij wordt opgericht, 
- Spelregels voor het sturen op, en het beheersen van de uitvoering van de publieke 

taak door de verbonden partij, 
- Spelregels bij het evalueren van de uitvoering én, indien aan de orde, het 

heroverwegen van het instandhouden of wijzigen van de verbonden partij. 
 

3.1 Oprichtingskader 
Uitgangspunt voor het aangaan van een relatie met een verbonden partij is dat het een 
expliciete meerwaarde moet hebben. Uitvoering van de publieke taak door een 
verbonden partij moet het gevolg zijn van financiële overwegingen en/of 
risicospreiding, moet zorgen voor een toename van de kwaliteit van de dienstverlening 
of moet de continuïteit van de uitvoering borgen. Het moet een bewuste keuze zijn om 
zelf invloed te houden op de verbonden partij: volledig uitbesteden zou te kwetsbaar 
zijn. 
 
De gemeenteraad stelt kaders en oordeelt over deelname of oprichting 
Dit betekent: 
a. Dat dat de gemeenteraad aan de hand van een afwegingsproces voorafgaand aan 

het aangaan van een relatie met een verbonden partij of bij het voornemen tot 
deelname aan een verbonden partij wordt betrokken. 

 

b. De gemeenteraad oordeelt bij ieder voornemen van het college tot deelname of de 
activiteiten die de verbonden partij voor de gemeente Assen gaat uitvoeren bij het 
publieke belang horen. 

 

c. De gemeenteraad beoordeelt de door het college gestelde randvoorwaarden en 
kan aanvullende randvoorwaarden stellen. 

 

d. De gemeenteraad oordeelt over de deelname aan een verbonden partij. 
- Pas nadat de gemeenteraad toestemming heeft gegeven, gaat het college over tot 

deelname aan een gemeenschappelijke regeling. 
- Pas nadat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt, beslist 

het college over deelname aan een privaatrechtelijke rechtsvorm. 

 
Het college besluit tot deelname op basis van een afwegingskader 
Dit betekent: 
a. Dat het college bij het voornemen tot deelname een afweging maakt op 

onderstaande onderwerpen: 
- Wat de gemeente met de deelname wil bereiken (doelstelling); 
- De rechtsvorm van de verbonden partij; 
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- De mate waarin afstand ten opzichte van de gemeente wordt gecreëerd en de mate 
waarin de gemeente (nog) invloed/zeggenschap wil uitoefenen; 

- Vertegenwoordiging vanuit de gemeente Assen; 
- Financiële aspecten: mate van risicospreiding? Zijn de financiële risico’s en het 

verdienmodel in kaart gebracht en voldoende onderbouwd?  
Een verdienmodel geeft aan hoe de partij middelen verwerft, hoe omzet wordt 
gegenereerd word en welke meerwaarde zij creëert; 

- Juridische aspecten: voldoet de verbonden partij aan de wet- en regelgeving?; 
- Mate van aansprakelijkheid van de gemeente; 
- Wijze van sturing, beheersing en verantwoording.  

 
b. In het afwegingskader dient nadrukkelijk aangetoond te worden dat de gekozen 

rechtsvorm de voorkeur geniet3. 
Het college participeert uitsluitend in privaatrechtelijke rechtsvormen indien de 
betreffende taak niet vanuit een publiekrechtelijke rechtsvorm kan worden uitgevoerd. 
Van belang is of het college een vergelijkbaar resultaat kan bereiken door de 
publiekrechtelijke regeling te gebruiken. 

 
c. Ten aanzien van de gekozen rechtsvorm wordt in het bijzonder aandacht besteed 

aan: 
- Mogelijkheid tot democratische controle en beïnvloeding; 
- Adequate controle en verantwoording en openbaarheid van bestuur; 
- Adequate en volledige raming van uitgaven en inkomsten; 
- Het benoemen van beleidsindicatoren waarin meetbaar wordt benoemd welke 

(maatschappelijke) effecten de gemeente wil bereiken; 
- Effectieve en doelmatige verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen gemeente 

en de betreffende organisatie. 
- Beheer van het vermogen en geldverkeer 
- Risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) 

 
d. Ten aanzien van de statuten wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: 
- De vastlegging van bevoegdheden van college en gemeenteraad 
- Het mandaat van de verbonden partij (c.q. de directeur) 
- Mogelijkheden en afspraken die gelden bij uittreding  
- De wijze waarop het interne toezicht bij de verbonden partij is georganiseerd en de 

toepassing van de Code voor goed openbaar bestuur of de branche-specifieke Code voor 
goed bestuur4. 

 

e. Het college besluit niet eerder tot  deelname aan een gemeenschappelijke regeling 
dan nadat de gemeenteraad toestemming heeft verleend.  

                                                 
3 De keuze voor de rechtsvorm is niet zwart-wit. Naast het doel c.q. de primaire taak van de verbonden 
partij kan de keuze beïnvloed worden door bijv. fiscaliteit, wensen van andere deelnemers of een reeds 
bestaande situatie. 
4 Genoemde Codes bevatten richtlijnen voor goed besturen; voorkomen van dubbelrollen, 
belangenverstrengeling; vertegenwoordiging  van de gemeente in besturen door bestuurder en 
ambtenaar, etc. 



 
8 Kadernota Governance Verbonden Partijen 

 
f. Het college gaat niet eerder een relatie met een private verbonden partij aan dan 

nadat aan de randvoorwaarden en wensen van de gemeenteraad is voldaan en de 
gemeenteraad toestemming heeft verleend.  

 

3.2 Stuur- en beheerskader 
De verbonden partijen van de gemeente Assen lopen sterk uiteen qua (financiële) 
omvang en vorm. Hierdoor variëren ook de gemeentelijke bijdragen en de risico’s. 
 
Door jaarlijks het risicoprofiel van een verbonden partij in te schatten, zorgen we 
ervoor dat kansen en bedreigingen bij verbonden partijen tijdig worden gesignaleerd 
en dat daarop adequaat kan worden gereageerd. 
Het risicoprofiel van een verbonden partij is gebaseerd op de actuele beleidsmatige, 
bestuurlijke en financiële risico’s en gebeurt op basis van een risicoanalyse. Het stuur- 
en beheersinstrumentarium wordt vervolgens afgestemd op het risicoprofiel van de 
verbonden partij.  
 
Hoe groter het bestuurlijk/of financieel risico is, des te intensiever is de sturing op de 
verbonden partij en de informatievoorziening aan de gemeenteraad. 
 
Bij het sturen en beheersen van de risico’s zijn vier rollen te onderscheiden. De 
gemeenteraad vervult een kaderstellende en controlerende rol; het college vervult de 
eigenaars- en opdrachtgeversrol. 
De opdrachtgevers- en eigenaarsrol wordt toegelicht en uitgewerkt in de 
Uitvoeringsnota Verbonden Partijen. 

 
Spelregels voor de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad 
a. De gemeenteraad stelt minimaal één keer in de vier jaar de Kadernota Governance 

Verbonden Partijen vast. 
Hierin staat omschreven hoe de gemeente Assen omgaat met haar verbonden partijen. 
 

b. Op verzoek van de gemeenteraad kan er jaarlijks overleg plaatsvinden om de 
sturing en beheersing van verbonden partijen te evalueren. 
De evaluatie betreft de werkwijze rondom risicoanalyse, risicoprofielen en bijbehorende 
stuur- en beheersintrumentarium.  
 

c. De gemeenteraad stelt jaarlijks het risicoprofiel per verbonden partij vast. 
Het risicoprofiel wordt opgenomen in de paragraaf verbonden partijen in de begroting. 
Door goedkeuring van de begroting is het risicoprofiel vastgesteld. 
Afhankelijk van het risicoprofiel heeft de gemeenteraad de beschikking over een aantal 
kaderstellende en controlerende instrumenten die een meer intensieve sturing en 
beheersing mogelijk maken. 
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d. Om de kaderstellende rol uit te voeren beschikt de raad over de volgende 
instrumenten: 

- Kaderbrief  gemeenschappelijke regelingen. 
Voorafgaand aan de begroting dient een GR ter informatie een Kaderbrief aan de 
gemeenteraad aan te bieden (art.34b Wgr). Een Kaderbrief bevat de beleidsmatige en 
financiële kaders voor de nog op te stellen begroting. Anders dan bij de begroting is in de 
Wgr niet de plicht opgenomen de Kaderbrief voor een zienswijze bij de raad voor te leggen. 
De Raad moet zelf het initiatief nemen. 

- Zienswijze bij de begroting van de verbonden partij. 
De gemeenteraad heeft het wettelijke recht om bij gemeenschappelijke regelingen over 
iedere begroting en begrotingswijziging zienswijzen bij het dagelijks bestuur in te dienen. 
Het is aan het dagelijks en algemeen bestuur wat zij met deze zienswijzen doen. 

- Paragraaf verbonden partijen. 
Het is een wettelijke plicht om deze paragraaf in de begroting en jaarrekening op te 
nemen. 
 

e. Om de controlerende rol uit te voeren maakt de gemeenteraad jaarlijks minstens 
gebruik van de volgende instrumenten: 

- De jaarstukken van de verbonden partijen. 
Acht weken na verspreiding van de stukken vergadert het algemeen bestuur over de 
jaarstukken. In die periode kan intergemeentelijke afstemming plaatsvinden; bestuurlijk 
en ambtelijk. Voor private verbonden partijen wordt gestreefd naar een termijn van 6 
weken voor behandeling in de aandeelhoudersvergadering. 

- De actieve informatieplicht van het college. 
Bij de volgende ontwikkelingen moet terugkoppeling naar de gemeenteraad plaatsvinden: 

 Wijziging van de doelstellingen en strategie van de verbonden partij, 

 Veranderingen in de wijze van vertegenwoordiging van de gemeente (ontslag, 
benoeming), 

 (voornemens tot) het beëindigen van een relatie met een bestaande verbonden partij. 

- Bij de regievoering op verbonden partijen zijn twee beginselen van toepassing om 
de positieve effecten van uitbesteding naar verbonden partijen niet te niet te doen 
met een bovenmatige zware governance-last, namelijk: 

 Het minimum-interventiebeginsel: de mate van sturing is afgestemd op te 
bereiken beleidsmatige doelstellingen; we plegen of claimen niet meer inbreng 
of interventiemogelijkheden dan noodzakelijk om de doelstellingen te 
realiseren, 

 Proportionaliteitsbeginsel: de mate van sturing is in lijn met onze 
verantwoordelijkheid, de risico’s en omvang van de verbonden partij. 

 
Spelregels voor de eigenaars- en opdrachtgeversrol van het college 
a. Het college is vertegenwoordigd in het bestuur van publiekrechtelijke 

rechtspersonen en de aandeelhoudersvergadering van privaatrechtelijke 
rechtspersonen waarin de gemeente deelneemt. 
Het doel is het uitoefenen van invloed c.q. sturing en het adequaat invullen van 
democratische controle. 
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In een privaatrechtelijke verbonden partij vertegenwoordigt de portefeuillehouder 
Financiën de gemeente Assen in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA), 
tenzij de portefeuillehouder tevens beleidsinhoudelijk verantwoordelijk is. 
In een publiekrechtelijke verbonden partij vertegenwoordigt de inhoudelijk betrokken 
portefeuillehouder de gemeente Assen in het algemeen bestuur (en eventueel in het 
dagelijks bestuur). Uitzonderingen hierop worden beargumenteerd door het college 
genomen. 
De portefeuillehouder die de gemeente Assen vertegenwoordigt, legt, indien sprake is van 
strategische en/of bestuurlijk gevoelige besluiten, de beslispunten voor advies voor aan 
het college, alvorens zeggenschapsrechten uit te oefenen. Dit past binnen het principe van 
collegiaal bestuur. Ondanks de portefeuilleverdeling blijft het college als collectief 
verantwoordelijk voor alle verbonden partijen. 

 
b. Het college doet een voorstel voor een risicoprofiel in de begroting: 
- Per verbonden partij, gebaseerd op de jaarstukken, ontwerpbegroting en tussentijdse 

rapportages van de verbonden partij, 
- Afhankelijk van het risicoprofiel heeft het college de beschikking over een aantal 

instrumenten voor de uitoefening van de eigenaars- en opdrachtgeversrol. 

 
c. Het college heeft als eigenaar de taak om continuïteit en de risico’s van de 

verbonden partij te bewaken en te beheersen en hier waar nodig op te sturen. 
In de eigenaarsrol heeft het college zeggenschap over de missie, de taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van de verbonden partij (beheersmatige sturing). 
Om de eigenaarsrol uit te voeren maakt het college jaarlijks minstens gebruik van de 
volgende documenten: 

- De begroting van de GR (art 35 Wgr) en voor private organisaties voor zover aanwezig, 
- Tussentijdse rapportages , 
- De jaarstukken. 

 

d. Het college heeft als opdrachtgever de taak toezicht te houden op de realisatie van 
de doelstellingen en de prestaties binnen de met de verbonden partij afgesproken 
randvoorwaarden en beschikbaar gestelde middelen.  
Het college streeft naar een zo goed mogelijk product tegen een zo laag mogelijke prijs 
(doelmatigheid en doeltreffendheid). 
De rol van het college als opdrachtgever wordt ingevuld via de lijnverantwoordelijkheid 
van de portefeuillehouder. Deze vak-wethouder maakt als vertegenwoordiger van de 
gemeente afspraken (contracten, concessies, subsidievoorwaarden) met de verbonden 
partij. 
 

e. Het college stelt minimaal één keer per vier jaar de Uitvoeringsnota verbonden 
partijen vast, waarin is opgenomen: 

- Het stuur- en beheersinstrumentarium voor het college, 
- De wijze waarop de bestuurders ambtelijk worden ondersteund in hun 

verschillende rollen met betrekking tot verbonden partijen, 
- Ambtelijke overleggen over en met verbonden partijen, 
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- Planning voor gemeenteraad en college voortkomend uit de maatregelen die zijn  
gekoppeld aan het risicoprofiel. 

 
Bestuurlijke legitimatie 
Bij gemeenschappelijke regelingen is de bestuurlijke legitimatie indirect. Alleen 
wethouders of portefeuillehouders (c.q. collegeleden) in Assen maken deel uit van 
zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur van een gemeenschappelijke 
regeling. Zij moeten zich dan (individueel) verantwoorden aan de gemeenteraad. Een 
min of meer ‘getrapte’ verantwoording. 
 

De wethouders of portefeuillehouders (c.q. collegeleden) vervullen daardoor  twee 
rollen die soms kunnen conflicteren: ze zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
het collegebeleid én zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
gemeenschappelijke regeling. Het collegebelang is niet per definitie het belang van de 
gemeenschappelijke regeling. 
Om het belangenconflict te voorkomen dient de inhoudelijke aansturing van, met 
name risicovolle, gemeenschappelijke regelingen gescheiden te worden van het sturen 
op financiële continuïteit.  
 

Overigens biedt de Wet gemeenschappelijke regelingen sinds kort de mogelijkheid  de 
maatschappelijke legitimatie te vergroten door een lid in het Dagelijks Bestuur te 
benoemen buiten de kring van leden van het Algemeen Bestuur (extern lid; art. 14 
Wgr)5.  
 

3.3 Evaluatie- en heroverwegingskader 
De gemeente Assen neemt deel in een groot aantal verbonden partijen op diverse 
beleidsvelden. Er kunnen omstandigheden zijn die om een meer fundamentele 
evaluatie of  het heroverwegen van de verbonden partij vragen. Er kan een concrete 
aanleiding zijn, bijvoorbeeld als overheidsingrijpen niet meer nodig is, er geen publiek 
belang meer is of bij het structureel disfunctioneren van de verbonden partij. 
 

Maar ook zonder een directe aanleiding is het nuttig om regelmatig de relatie met de 
verbonden partij te evalueren. Vragen in dit verband zijn onder meer: 
- Welke invloed heeft de gemeente daadwerkelijk op de samenwerkingsrelatie? 
- Is zij effectief en doelmatig in het uitoefenen van invloed gericht op het behalen 

van de gemeentelijke doelstellingen en het borgen van de gemeentelijke belangen? 
- Is de verbonden partij zelf voldoende in control? 
- Kan deelname worden beëindigd in verband met gewijzigde omstandigheden? 
 

Om deze vragen beantwoord te krijgen evalueren we één keer in de  vier jaar de 
samenwerkingsrelatie. Op het evaluatiemoment beoordeelt het college of de 
verbonden partij (nog steeds) effectief is in het realiseren van de gemeentelijke doelen. 

                                                 
5 Van die mogelijkheid is bij de vaststelling van de statuten van de WPDA inmiddels gebruik gemaakt. 
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Het resultaat leidt mogelijk tot een formulering van nieuwe aanwijzingen en 
opdrachten in de richting van de samenwerkingsrelatie, of zelfs het voornemen om de 
samenwerking te beëindigen. 
Niet alleen de fase van oprichting en beheer moet goed voorbereid worden, ook het 
voornemen om te beëindigen moet zorgvuldig gebeuren. Het antwoord op de vraag 
om al dan niet een verbonden partij te beëindigen is niettemin een politieke uitspraak. 
In bijlage E is het te hanteren evaluatie-en heroverwegingskader opgenomen. 

 
De gemeenteraad stelt kaders voor evaluatie en heroverweging. 
Dit betekent: 

 Dat de gemeenteraad minimaal één keer in de vier jaar het college opdracht 
geeft de relatie met verbonden partijen te evalueren en te heroverwegen met 
gebruikmaking van het kader in Bijlage E. Dit vindt gelijktijdig plaats met de 
oplevering van de jaarstukken6. 

 De gemeenteraad wordt vroegtijdig betrokken bij het voornemen tot 
beëindiging van deelname aan een verbonden partij. 

 De gemeenteraad wordt betrokken bij het afwegingsproces voor het beëindigen 
van de relatie met de verbonden partij en wordt door het college geïnformeerd 
over de uitkomsten van onderzoeken op dit vlak. 

 De gemeenteraad oordeelt over het voornemen tot beëindiging van deelname 
aan een verbonden partij: 

- Pas nadat de gemeenteraad toestemming heeft gegeven of besloten heeft, 
beëindigt het college deelname aan een gemeenschappelijke regeling. 

- Pas nadat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt, 
beslist het college over beëindiging van deelname aan een private verbonden partij. 

 

Het college besluit tot uittreden, wijzigen en opheffen 
Dit betekent: 

 Dat het college een afweging maakt op basis van het evaluatie- en 
heroverwegingskader (bijlage E) 

 Het college rapporteert en komt met voorstellen aan de raad over de 
uitkomsten van de afweging indien het onderzoek leidt tot een voornemen tot 
beëindiging of fundamentele wijziging van de relatie. 

 Indien er geen publiek belang is kunnen er andere zwaarwegende redenen zijn 
de deelname te continueren zoals grote financiële en maatschappelijke 
effecten. 

 Het college beëindigt de deelname aan een gemeenschappelijke regeling niet 
eerder dan nadat de gemeenteraad toestemming heeft verleend. 

 Het college beëindigt de relatie met een private verbonden partij niet eerder 
dan nadat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft 
gemaakt. 

                                                 
6 In het vierde jaar van de collegeperiode zal genoemde evaluatie worden opgemaakt. Het nieuwe 
college kan de evaluatie betrekken bij de opstelling van het collegeprogramma. 
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4. Implementatie 
 

Na vaststelling van deze kaders heeft de raad het college opgedragen tot 
implementatie van deze kaders over te gaan en deze in de planning en controle-cyclus 
te borgen. 
Met ingang van 2018 wordt de volgende cyclus in relatie tot de governance van 
verbonden partijen gehanteerd. 
 

Kadernota 
Governance

Minimaal 
één keer per 

4 jaar

Uitvoerings-
nota 

Verbonden 
Partijen

Minimaal 
één keer per 

4 jaar

Paragraaf 
Verbonden 

Partijen 

(Begroting en 

jaarstukken)

Twee keer 
per  jaar

Evaluatie 
Verbonden 

Partijen

Minimaal 
één keer per 

4 jaar

Actualiseren 
risicoprofielen 

Verbonden 
Partijen

Jaarlijks

Verantwoording 
voortgang/ 
afwijkende 
prestaties

(Bestuurs-

rapportages)

Twee keer 

per  jaar

 
 
De overige implementatiemaatregelen voortvloeiend uit deze kadernota staan in de 
Uitvoeringsnota verbonden partijen. Het college stelt deze uitvoeringsnota, een 
handreiking voor het college en de ambtelijke organisatie, vast. 
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Bijlage A Overzicht Verbonden Partijen 
 

 

Lijst officiële (BBV) verbonden partijen gemeente Assen 
 

Verbonden Partijen Gemeente Assen 
1. Alescon, GR 

2. Bank Nederlandse Gemeenten nv (BNG) 

3. Cross Border Lease Vennootschap bv (CBL) 

4. Claim Staat Vennootschap Amsterdam bv (C.S.V.) 

5. Drents Archief, Regionaal Historisch Centrum, GR 

6. Eems Dollard Regio (EDR), GR 

7. Enexis Holding nv 

8. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Drenthe (GGD) 

9. Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB), GR 

10. Groningen Airport Eelde nv 

11. Publiek Belang Elektriciteitsproductie bv (PBE) 

12. Recreatieschap Drenthe, GR 

13. Regio Groningen-Assen 2030 (RGA), GR zonder meer 

14. Regionaal Uitvoeringsorgaan Drenthe (RUD), GR 

15. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), GR 

16. Veiligheidsregio Drenthe (VRD), GR 

17. Verkoop Vennootschap bv 

18. Vordering op Enexis bv 

19. Waterleiding Maatschappij Drenthe nv (WMD) 

20. WerkPlein Drentsche Aa (WPDA), GR 
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Bijlage B Afwegingskader Verbonden Partijen 
 

Afwegingskader Verbonden Partijen

 A) Wat is het doel of voor welk probleem 
wordt er een oplossing gezocht?

Doel:         

Instrumenten voor rol op afstand:
 Subsidie met voorwaarden
 Lening of garantstelling
 Opdrachten aan derden
 Geven van regels met toezicht
 Mede initiatief tot oprichten 

privaatrechtelijke organisatie zonder zelf 

deel te nemen

Aan de markt overlaten

De gemeente voert zelf uit

Publieke instrumenten:
Platform stuurgroep, Adviescommissie, 

Intentieverklaring, Convenant, Rechtsvorm op 
basis van Wr zonder rechtspersoonlijkheid

Private instrumenten:
CV, Vof, maatschap, privaatrechtelijk 

convenant

1. Of we gaan 
samenwerken?

Nee

Ja

2. Hoe gaan we 
samenwerken?

3. In welke 
vorm gaan we 
samenwerken?

 B) Is er sprake van een publiek belang?

 C) Zijn er mogelijkheden om de taken door 
anderen te laten uitvoeren?

 D)  Zijn de eigendomskosten en overige 
effecten bij samenwerking per saldo positief?

Ja

De gemeente voert zelf uit

Nee

Nee

Ja

 A) Vraagt het publiekelijk belang om actieve 
betrokkenheid van de gemeente?

 B) Is rechtspersoonlijkheid wenselijk of 
noodzakelijk?

Ja

Publiekrechtelijke rechtsvorm
Op basis van de Wgr met 

rechtspersoonlijkheid:

 Gemeenschappelijk Openbaar Lichaam

 A) Heeft de privaatrechtelijke rechtsvorm de 
voorkeur?

 B) Is het voor de mate van zeggenschap 
wenselijk of noodzakelijk om deel te nemen in het 
risicodragende vermogen van een 
privaatrechtelijke organisatie?

Ja

Nee

Deelneming in een andere 
privaatrechtelijke organisatie

(o.a. stichting, vereniging, CV)

Ja

Nee

Nee

Deelneming in een andere 
privaatrechtelijke 

kapitaalvennootschap 
(NV, BV, coöperatieve vereniging)

Ja

Nee
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B.1 Toelichting Afwegingskader 

 

1. Of we gaan samenwerken? 

 
A. Doel/Probleem 

Wat is de aanleiding en wat is het doel? Voor welk probleem wordt een oplossing gezocht? 
 
Het kan voorkomen dat een samenwerking wettelijk wordt opgelegd, maar in andere gevallen 
dient bij de beantwoording van deze vraag rekening gehouden te worden met voor- en 
nadelen van mogelijke samenwerking. Redenen om samen te werken kunnen de volgende 
zijn: 
 

1. Vergroten van ambitieniveau – bundelen van krachten 

 Beleidsopgaven die je als gemeente alleen met andere gemeenten/partijen kunt 
realiseren  

 Vergroten kwaliteit van en variëteit aan dienstverlening  

 Meerwaarde van strategische aard en ideologische motieven 
 

2. Voorkomen van hinder van elkaar 
 Tegengaan ‘slopende concurrentie’ 

 Afstemmen met elkaar dat gemeenten elkaar niet opzadelen met negatieve 
bijeffecten 

 
3. Efficiënter werken 

 Voorkomen dubbelwerk 

 Realiseren bedrijfseconomische schaalvoordelen 

 Spreiden of delen van risico’s 
 

4. Organisatorische voordelen 
 Professionalisering van organisatie en bestuur 

 Beperken kwetsbaarheid organisatie bij wegvallen van personen voor cruciale 
functies 

 Beter bereikbaar zijn van personele, financiële en materiële middelen 
 

B. Publiek Belang 
Uitgangspunt is dat de gemeente Assen alleen participeert in een derde partij indien daarmee 
een publiek belang wordt gediend. In het rapport ‘Het borgen van publiek belang’ geeft de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan dat het antwoord op de vraag 
of sprake is van een publiek belang primair van politiek/ideologische aard is en daarom door 
de overheid (lees gemeente) zelf moet worden gegeven. 
 
Als handreiking kunnen onderstaande criteria gehanteerd worden. 
 
Het gaat om een publiek belang op het moment dat de activiteit: 
- past binnen het beleid en/of takenpakket, zoals onder meer vastgesteld in een 

programmabegroting, een op dat moment geldend uitvoeringsprogramma, 
raadsprogramma of bijvoorbeeld verkiezingsprogramma; 
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- zonder bijdrage van de gemeente niet of onvoldoende van de grond komt; 
- van strategisch en/of innovatief belang is, waarbij de gemeente de beschikbaarheid, de 

betaalbaarheid, klanttevredenheid en/of duurzaamheid voor haar inwoners wil 
garanderen; 

- een maatschappelijk belang heeft en ook een publiek belang wordt, namelijk als de markt 
faalt (bijv. door een monopolypositie van de aanbieder) en de marktpartijen dit niet zelf 
corrigeren, of daar waar de markt resulteert in uitkomsten die maatschappelijk niet 
gewenst zijn. 

 

C. Mogelijkheden voor uitvoering door derden 

Wanneer het bestuur van oordeel is dat er géén sprake is van een publiek belang of 
van een publiek belang dat niet door de gemeente behartigd kan worden, zal de 
gemeente niets doen en het aan de markt of andere overheden overlaten. 
Bij het overlaten aan de markt zal het college eerst een verkenning plegen of er 
voldoende mogelijkheden zijn om initiatieven van de gemeente, die niet van publieke 
belang zijn, door de markt in concurrentie te laten uitvoeren.  
 

D. Eigendomskosten en aanvullende overwegingen 
Het afwegingskader behorende bij ons sourcingsbeleid stelt ook dat de eigendomskosten de 
vorm van de samenwerking bepalen. Het antwoord op de vraag bij welke uitvoeringsvorm de 
eigendomskosten het laagst zijn dient daarbij betrokken te worden. Dat wil zeggen: 

 
1. Wat zijn de productkosten? 

Wat vraagt de markt en wat kost het als we het zelf doen? 
 

2. Wat zijn de transactiekosten? 
Wat zijn de kosten om het opdrachtgeverschap structureel vorm en inhoud te geven? 
Deze worden voor een groot deel bepaald door de aard van de taak en de mate waarin 
de resultaten van een activiteit meetbaar zijn. Bij hoge kosten doen we het eerder zelf, 
dan kunnen we beter grip houden op de uitvoering van de taak. 
 

3. Wat zijn de noodzakelijke specifieke investeringen? 
Dit zijn de investeringen die hun waarde verliezen als de uitvoerende partij niet langer 
de uitvoering doet. 
 

4. Naast de eigendomskosten kunnen er aanvullende overwegingen zijn, bijvoorbeeld: 
- gewenste flexibiliteit vanwege onzekere toekomstige ontwikkelingen; 
- beïnvloedingsmogelijkheden en mogelijkheden democratische controle; 
- hoogte van de transitiekosten (veranderkosten); 
- kosten van eventuele toekomstige beëindiging van de samenwerking; 
- effecten van gedwongen winkelnering; 
- bestuurlijke risico’s verbonden aan deelname; 
- overwegingen van sociale aard: vertrouwen in de samenwerkingspartner, 

draagvlak, mogelijke belangenconflicten; 
- timing. 
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2. Hoe gaan we samenwerken? 

 
A. Actieve betrokkenheid 

Hierbij gaat het om de gewenste mate van invloed en zeggenschap. Er is hier sprake van grote 
diversiteit aan politiek/bestuurlijke, maatschappelijk, financiële gemotiveerde afwegingen. 
Maar ook effectiviteits- en efficiencyoverwegingen geven richting. De afweging van de voor- 
en nadelen van de gemaakte keuze kan veranderen na verloop van tijd of door gewijzigde 
omstandigheden. 

 
Op het moment dat de keuze leidt tot een rol op afstand bij de uitvoering van een taak, komt 
regelmatig de vraag aan de orde of we gaan inkopen of subsidiëren. Hier is geen standaard 
regel voor maar bijlage B1 kan helpen bij de keuze. 

 
B. Rechtspersoonlijkheid wenselijk of noodzakelijk? 

Zowel het publiekrecht als het privaatrecht biedt mogelijkheden voor het oprichten van een 
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid. Rechtspersoonlijkheid kan wenselijk of 
noodzakelijk zijn voor: 

- het zelfstandig kunnen uitoefenen van rechtshandelingen; 
- het kunnen aantrekken/inhuren van eigen personeel; 
- de uitoefening van bevoegdheden tot het aangaan van rechtshandelingen;  
- het hebben van eigen vermogen en zelfstandig vermogen kunnen beheren en/of 

zelfstandig kunnen deelnemen aan het geldverkeer; 
- het kunnen werven en bedienen van andere klanten / partijen;  
- het ontwikkelen van een eigen identiteit en externe profilering;  
- het kunnen hebben van eigendommen op naam. 

 
Voorbeelden van lichamen zonder rechtspersoonlijkheid op basis van de Wgr zijn een 
gemeenschappelijk orgaan, een centrumgemeente constructie en (bestuurs)convenant. 

 
Voorbeelden van lichamen met rechtspersoonlijkheid op basis van de Wgr zijn een 
gemeenschappelijk openbaar lichaam en een bedrijfsvoeringsorganisatie. Private vormen met 
rechtspersoonlijkheid zijn bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en een besloten 
vennootschap. 

 

3. In welke vorm gaan we samenwerken? 

 
A. Publiekrechtelijk of privaatrechtelijk? 

Een afweging die moet worden gemaakt is de vorm van de verbonden partij; 
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke verbonden partijen. Bij de afweging dient de gemeente 
zich bewust te zijn van de risico’s en de voor- en nadelen van de verschillende keuzes. 
 
Over het algemeen wordt gesteld dat wanneer een taak echt op afstand gezet wordt, eerder 
gekozen kan worden voor een privaatrechtelijke samenwerkingsrelatie. Naarmate meer 
beleidsmatige en bestuurlijke invloed gewenst is, ligt een keuze voor een publiekrechtelijke 
organisatie voor de hand. 
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 a. Publiekrechtelijk 
Een voordeel van publiekrechtelijke verbonden partijen, zoals de gemeenschappelijke 
regeling, is dat er meer aandacht is voor democratische controle en verantwoording, wat de 
transparantie vergroot. Een risico van gebrek aan slagvaardigheid, bijvoorbeeld bij een groot 
aantal deelnemers, wordt gezien als een nadeel van een publiekrechtelijke verbonden partij. 
Daarnaast is het financiële risico voor de deelnemende partijen hoog, omdat de deelnemende 
partijen in de meeste gevallen volledig financieel aansprakelijk zijn. 
 

b. Privaatrechtelijk 
De mogelijkheid om met commerciële partijen samen te werken wordt vaak gezien als 
voordeel van privaatrechtelijke verbonden partijen. Hierdoor wordt namelijk specifieke kennis 
en ervaring aan de organisatie toegevoegd. Andere voordelen zijn de slagvaardigheid, het lage 
financiële risico en de beperkte aansprakelijkheid. Nadelen zijn het gebrek aan democratische 
controle en verantwoording en het gebrek aan bestuurlijke invloed, met name in de rol van 
aandeelhouder. 
 
Voor vennootschappen (NV, BV) is in de wet geregeld dat de algemene vergadering van 
aandeelhouders (AvA) de jaarrekening vaststelt en dat zij het recht heeft om de Raad van 
Commissarissen (RvC) te benoemen en te ontslaan. Maar zelfs als een gemeente 100% van de 
aandelen van een vennootschap bezit, dan nog heeft het bestuur van de vennootschap 
vergaande bevoegdheden, een eigen rol en een eigen verantwoordelijkheid. Een voordeel van 
een vennootschap als verbonden partij is dat de gemeente doorgaans meedeelt in de winst 
en dividend ontvangt. 
 
Een andere mogelijkheid is de coöperatieve vereniging, ook wel coöperatie genoemd. Dit is 
een speciale vorm van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. In tegenstelling tot de 
gewone vereniging mag het doel van de coöperatieve vereniging gericht zijn op geldelijk 
voordeel voor de leden zelf. Zij kan overeenkomsten aangaan met en voor haar leden en 
behartigt bepaalde zakelijke belangen van haar leden die kunnen variëren van gezamenlijk 
inkoop tot en met verkoop van diensten of producten. De winst mag worden uitgekeerd aan 
de leden. 
 

B. Mate van zeggenschap 
Bij deze stap gaat het om de vraag of het voor de mate van zeggenschap wenselijk of 
noodzakelijk is deel te nemen in het ‘risicodragend kapitaal’ van een onderneming. Het gaat 
hierbij om de vraag of aan het kapitaal gekoppelde zeggenschap, dat wil zeggen via een (actief) 
aandeelhouderschap en de daaraan gekoppelde bevoegdheden wel of niet wenselijk of 
noodzakelijk is. 
 
Belangrijk is om goed af te wegen of de risico van het nemen van een belang in een private 

organisatie opweegt tegen het publieke belang dat de gemeente wil dienen. 
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Bijlage C Wetgeving 
 
Bij verbonden partijen dient rekening te worden gehouden met een juridisch kader. Het 
wettelijke kader bestaat uit de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Daarnaast is het Burgerlijk Wetboek op 
onderdelen van toepassing en dienen de staatsteunregels in acht genomen te worden. 
 

C.1 Gemeentewet 
De verbonden partijen zijn primair een aangelegenheid voor het college. De juridische basis 
hiervoor zijn de artikelen 160 en 169 uit de Gemeentewet. Hiermee is de relatie tussen 
gemeenteraad en verbonden partijen dezelfde als die tussen gemeenteraad en college. Dit 
betekent dat de gemeenteraad een kaderstellende en controlerende rol uitoefent ten 
opzichte van verbonden partijen. 
 
Betreffende de besluitvorming over oprichting en deelname aan verbonden partijen met 
uitzondering van gemeenschappelijke regelingen (zie hierna) passen we artikel 160 lid 2 
Gemeentewet toe: 
Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, 
maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor 
de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen 
dan nadat de raad een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn 
wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 
 
Het aansturen van een verbonden partij en het dragen van verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering is de rol van het college. Het college dient hierover verantwoording aan de 
gemeenteraad af te leggen. De gemeenteraad controleert of het college deze rol goed vervult. 
 
De Gemeentewet geeft als belangrijkste criterium dat de privaatrechtelijke weg slechts is 
toegestaan als er sprake is van het behartigen van het daarmee te dienen openbaar belang. 
Het begrip publiek belang wordt in de wet niet nader gedefinieerd. Gemeenten bepalen zelf 
wat onder het begrip ‘publiek belang’ wordt begrepen. 
 

C.2 Wet gemeenteschappelijke regelingen (Wgr) 
Een belangrijk juridisch kader voor samenwerking tussen gemeenten is de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De Wgr richt zich op een specifiek type samenwerking 
en wel die tussen decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) 
onderling. Gemeenten kunnen met elkaar samenwerken in de vorm van een 
gemeenschappelijke regeling (GR). Bij gemeenschappelijke regelingen gaat het vaak om 
primaire gemeentelijke taken met een uitvoerend karakter. Intergemeentelijke 
samenwerking op basis van de Wgr is een vorm van verlengd lokaal bestuur, waarbij de 
vrijwilligheid van de samenwerking voorop staat. 
 
Betreffende de besluitvorming over oprichting en deelname aan een gemeenschappelijke 
regeling passen we artikel 1 lid 2 van de Wgr toe: 
De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters gaan niet over tot het 
treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De 
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toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen 
belang. 
 

Volgens artikel 27 moet het college van B en W een register bijhouden van de regelingen 
waaraan hun gemeente deelneemt. In dit register wordt in ieder geval gemeld: 

- De deelnemers; 
- De wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het 

samenwerkingsverband worden beheerst; 
- De bevoegdheden die bij de regeling of krachtens de regeling zijn overgedragen;  
- Het adres en de plaats van vestiging; 
- Of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld. 

 
Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 
De gewijzigde Wgr is per 1 januari 2015 in werking getreden. Belangrijke wijziging is dat het 
traject inzake vaststelling van de begroting en begrotingswijzigingen wordt aangepast om de 
gemeenteraden meer sturing en invloed te geven op het openbaar lichaam: het dagelijks 
bestuur stuurt uiterlijk voor 1 augustus de vastgestelde begroting aan Gedeputeerde Staten 
(art. 34 Wgr). Dit vloeit voort uit de verlengde zienswijzetermijn voor de deelnemers van zes 
naar acht weken (art. 35 Wgr). 
Verder geldt voor gemeenschappelijke regelingen dat het dagelijks bestuur uiterlijk op 15 april 
van het lopende jaar de ontwerpbegroting en de voorlopige jaarrekening aanbieden aan de 
raden van de deelnemende gemeenten, zodat de raden deze informatie beschikbaar hebben 
ten behoeve van de integrale afweging bij de voorjaarsnota. 
 
Bedrijfsvoeringsorganisatie 
In de Wgr is de mogelijkheid gecreëerd om een lichte vorm van samenwerking met elkaar aan 
te gaan door invoering van een bedrijfsvoeringorganisatie met rechtspersoonlijkheid. 
Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt ingesteld bij een zogenaamde collegeregeling waaraan 
uitsluitend colleges van B en W deelnemen. De regeling mag alleen worden getroffen “ter 
behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van 
uitvoeringstaken van de deelnemers.” 
 
Hiermee wordt onder meer beoogd de publiekrechtelijke samenwerking tussen decentrale 
overheden te verbeteren. Voor gemeenschappelijke regelingen op het gebied van 
bedrijfsvoering en uitvoeringstaken is er behoefte ontstaan aan een nieuwe 
samenwerkingsvorm die net als een openbaar lichaam wel rechtspersoonlijkheid heeft, maar 
niet belast is met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. De 
bestuursstructuur is enkelvoudig bestuur, waardoor dit de bestuurlijke drukte rondom GR’s 
vermindert en de efficiency in de besturing kan verbeteren. 
 
Voorbeelden van bedrijfsvoeringsterreinen waarop in een bedrijfsvoeringsorganisatie kan 
worden samengewerkt zijn: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, 
administratie, communicatie en huisvesting (zogenaamde PIOFACH-taken). Uitvoeringstaken 
kunnen zijn: het opleggen van belastingaanslagen en het invorderen van belastingen, 
groenvoorziening, afvalinzameling, gemeentereiniging, leerlingenvervoer en het uitvoeren 
van de Leerplichtwet. 
De gedachte is dat deze taken naar hun aard, “vanwege hun beleidsneutrale karakter” niet 
vragen om een zware bestuurlijke aansturing. 
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C.3 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
In het BBV is in artikel 9, lid 2 sub f bepaald dat in de begroting in een afzonderlijke paragraaf 
de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot verbonden partijen.  
Volgens artikel 15 van het BBV bevat de paragraaf tenminste: 
1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:  
a. de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;  
b. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:  

1°. gemeenschappelijke regelingen;  
2°. vennootschappen en coöperaties;  
3°. stichtingen en verenigingen, en,  
4°. overige verbonden partijen. 

 

2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen: 
a. de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk de gemeente een belang heeft in de 
verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;  
b. 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;  
c. 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;  
d. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het 
begrotingsjaar; 
e. de eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden 
partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk gemeente. 
 
De paragraaf verbonden partijen is daarmee ook kaderstellend. Voor wat betreft de visie op 
en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen kan worden beperkt tot een verwijzing 
naar deze kadernota verbonden.  
 

C.4 Burgerlijk Wetboek 
Bij privaatrechtelijke rechtshandelingen, zoals het sluiten van overeenkomsten (artikelen 
6:217-225 Burgerlijk Wetboek) of het oprichten van een rechtspersoon (stichting, BV, NV, 
artikel 2:3 BW), is het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 
 

C.5 Staatssteun 
Aan een samenwerkingsverband wordt niet deelgenomen als de samenwerking 
onrechtmatige staatssteun oplevert. Ieder samenwerkingsverband dient daarom expliciet 
getoetst te worden aan de Europese regelgeving voor staatssteun. De staatssteunregels zien 
op ieder niet marktconform voordeel voor ondernemingen en instellingen of op een bepaalde 
productie uit overheidsmiddelen, waardoor de mededinging wordt vervalst en de handel 
wordt beïnvloed. 
 

De financiering van rechtspersonen en andere samenwerkingsverbanden vindt dan ook plaats 
tegen marktconforme voorwaarden en tarieven. Het uitgangspunt hierbij is dat staatssteun 
slechts wordt verleend indien deze past binnen de daarvoor geldende Europese kaders. Dit is 
anders indien er sprake is van een subsidieverlening. Indien in een nieuwe of bestaande 
rechtspersoon wordt deelgenomen kan op basis van andere vergelijkbare private participaties 
worden beoordeeld of de gemeente marktconform meedoet of opricht. 
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Bijlage D Soorten Verbonden Partijen 
 
Er zijn verschillende soorten verbonden partijen. De soort verbonden partij hangt in de eerste 
plaats af van de samenwerkingsvorm.  Deze soorten kunnen onderverdeeld worden in drie 
hoofdvormen van samenwerking: publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en publiek private 
samenwerking. Binnen deze samenwerkingsvormen kunnen verschillende soorten verbonden 
partijen worden onderscheiden. 

 

D.1 Publiekrechtelijke samenwerking(svormen) 
De samenwerking tussen decentrale overheden is publiekrechtelijk vooral geformaliseerd in 
gemeenschappelijke regelingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 
Dit maakt samenwerking mogelijk tussen overheden op een publiekrechtelijke grondslag 
waardoor (onder andere) een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid ingesteld kan 
worden. Het openbaar lichaam bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en 
een voorzitter. Bij de regeling worden onder meer het bestuur, de taken en de financiën 
vastgelegd en worden bevoegdheden aan het bestuur overgedragen om de belangen te 
behartigen waarvoor de regeling is aangegaan. De uitgaven van een gemeenschappelijke 
regeling (volgens de goedgekeurde begroting en de in de regeling vastgelegde financiële 
verdeelsleutel) zijn door het deelnemen aan zo’n regeling voor de gemeente verplichte 
uitgaven. Het betreft dus geen subsidierelatie. We kennen vijf soorten publiekrechtelijke 
samenwerkingsvormen: 

- openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter; 
- gemeenschappelijk orgaan zonder rechtspersoonlijkheid; 
- laten uitvoeren van de gemeenschappelijke taken door een centrumgemeente; 
- regeling zonder organisatorisch verband (bestuursovereenkomst); 
- bedrijfsvoeringsorganisatie 

 
Omdat het gaat om taken en overgedragen bevoegdheden van de betreffende overheden zelf, 
dienen de bestuursfuncties in de regeling ook door die deelnemende overheden zelf vervuld 
te worden. De bestuursfuncties kunnen niet op afstand worden gezet zoals dat bij 
privaatrechtelijke rechtspersonen wel mogelijk is. De verantwoordelijke portefeuillehouder is 
daarmee tegelijkertijd gegeven. De portefeuillehouder wordt bij de uitoefening van de 
bestuurstaken in de gemeenschappelijke regeling ambtelijk ondersteund. 
 

D.2 Privaatrechtelijke samenwerking(svormen) 
Bij uitvoering van taken door privaatrechtelijke rechtspersonen gaat het in bijna alle gevallen 
om vennootschappen of stichtingen. De aansturing van deze relaties wordt vastgesteld bij het 
aangaan er van, op basis van de noodzakelijke of wenselijke invloed en manier waarop dat het 
beste gerealiseerd kan worden binnen het gekozen verband. Onze invloed is gewoonlijk niet 
direct, bijvoorbeeld via de samenstelling van het bestuur van die rechtspersoon, geregeld. 
 
Wij zijn zeer terughoudend bij het vervullen van bestuursfuncties in vennootschappen en 
stichtingen. Normaal gesproken worden geen bestuursfuncties bekleed in vennootschappen 
of stichtingen die door ons direct of indirect worden gesubsidieerd. Ook bij vervulling van 
bestuursfuncties door collegeleden op persoonlijke titel wordt terughoudendheid betracht en 
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wordt per geval bezien of zich gemakkelijk een situatie kan voordoen met mogelijk 
tegenstrijdige belangen of de schijn daarvan. 
 
 
We kennen de volgende soorten privaatrechtelijke samenwerkingsvormen: 
 

- Gesubsidieerde instellingen 
Gesubsidieerde instellingen (veelal stichtingen en verenigingen) staan op afstand van de 
gemeente. In principe doen zij een taak voor de gemeente waarvoor ze worden betaald. De 
gemeente heeft geen invloed op de organisaties, anders dan de inkooprelatie/subsidierelatie. 
Bij niet functioneren kan de subsidie worden verminderd of gestopt (conform de algemene 
subsidieverordening). 
 

- BV’s of NV’s 
Een BV of NV behoort tot de verbonden partijen als de gemeente aandeelhouder is. De 
daadwerkelijke zeggenschap van de gemeente over de BV of NV is afhankelijk van het 
percentage aandelen. Een BV of NV functioneert zelfstandig en volgt het Burgerlijk Wetboek. 
 

D.3 Publiek private samenwerkingen 
Publiek-private samenwerking (PPS) is een samenwerkingsverband waarbij overheid en 
bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een 
project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. 
 
Het resultaat van de samenwerking is meerwaarde, een kwalitatief beter eindproduct voor 
hetzelfde geld, of dezelfde kwaliteit voor minder geld. Er ontstaat voordeel voor beide 
partijen. PPS kent meerdere verschijningsvormen.  
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Bijlage E Evaluatie- en heroverwegingskader Verbonden Partijen 
 

Evaluatie- en heroverwegingskader Verbonden Partijen

 1) Sluiten de doelstellingen van de gemeente 
en de verbonden partij op elkaar aan?

Continuering van deelname 
aan de verbonden partij

 2) Kan een beeld van de effectiviteit van de 
verbonden partij worden verkregen?

 3) Zijn de belangen van de gemeente gebaat 
bij voortzetting van de verbonden partij?

 B) Toetsing corporate governance                       
en passendheid rechtsvorm

 1) Voldoet de zeggenschapsstructuur en het 
interne toezicht bij de verbonden partij?

 2) Voldoen de waarborgen in de organisatie 
van de verbonden partij?

 3) Is de rechtsvorm van de verbonden partij 
het meest geschikt voor de uitvoering van de 
betreffende taak?

 1) Voldoen de begrotingen, jaarrekening en 
overige informatievoorzieningen van de 
verbonden partij?

 C) Toetsing  informatievoorziening

 A) Toetsing Publiek Belang

 4) Wat zijn relevante externe ontwikkelingen 
en wat is hiervan de verwachte impact?

 D) Toetsing van de waarborgen 
voor doelmatigheid

 1) Zijn in organisatie en werkwijze afdoende 
randvoorwaarden aanwezig voor een doelmatige 
uitvoering?

 E) Toetsing van de vormgeving en 
(sturings)relatie tussen gemeente 
en verbonden partij

 1) Is de gemeente afdoende in control?

 2) Hoe functioneert het gemeentelijk 
opdrachtgeverschap en eigenaarschap?

 3) Zijn de bestaande afspraken en 
overeenkomsten met de verbonden partij 
toereikend in het kader van de gewenste sturing 
en verantwoording?

 1) Wat zijn de effecten van een eventuele 
heroverweging?

De heroverweging kan leiden tot:

De gemeentelijke 
betrokkenheid/rol in meer 
of mindere mate wijzigen

Beëindiging deelname, 
opheffing of verkoop van 

de verbonden partij

 F) Toetsing van de effecten van 
een eventuele heroverweging
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E.1 Toelichting evaluatie- en heroverwegingskader 
 
Interne en externe ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn tot evaluatie en heroverweging van 
de aangegane financiële én bestuurlijke relaties. Een evaluatie of de deelname nog een 
bijdrage levert aan de beoogde gemeentelijke beleidsdoelstellingen vindt echter nog 
nauwelijks plaats. 

 
Voor evaluatie en heroverweging wordt een toetsingskader toegepast dat hierna wordt 
geschetst. De uitkomst van de evaluatie kan –als mogelijke vervolgstap- aanleiding geven tot 
heroverweging van de bestaande relatie. Ingeval van heroverweging wordt ook aandacht 
besteed aan het verkoop- of uittredingsproces en de effecten van heroverweging. 
 
Bij het evalueren en heroverwegen van deelname aan een verbonden partij, hebben wij de 
volgende opties: 

- Onze inhoudelijke betrokkenheid/rol en financieel belang in ongewijzigde vorm 
continueren; 

- Het financiële belang anders organiseren en daarmee ook onze inhoudelijke 
betrokkenheid/rol in meer of mindere mate wijzigen; 

- Beëindiging deelname, opheffing of verkoop van de verbonden partij. 
 

1. Aandachtsgebieden bij de evaluatie en heroverweging 
 

A. Publiek Belang 
Getoetst wordt of de publieke doelstellingen worden gewaarborgd en of dit op de juiste wijze 
plaatsvindt. Kernvragen zijn in dit verband: sluiten de doelstellingen van de gemeente en de 
verbonden partij op elkaar aan? Kan een beeld van de effectiviteit van de verbonden partij 
worden verkregen? Zijn de belangen van de gemeente gebaat bij voortzetting van de 
verbonden partij? Wat zijn relevante externe ontwikkelingen en wat is hiervan de verwachte 
impact? 
 

B. Het functioneren van de corporate governance en passendheid van de rechtsvorm 
Een beoordeling of de zeggenschapsstructuur en het intern toezicht in lijn is met de wetgeving 
en met de gehanteerde beleidslijn en beleidsuitgangspunten met betrekking tot de 
gemeentelijke vertegenwoordiging zoals uiteengezet in deze kadernota. Tevens beoordeling 
van de waarborgen in de organisatie van de verbonden partij voor beheersing van de primaire 
en ondersteunende processen en toepassing van de governance-code voor de branche. En 
met als laatste vraag of de rechtsvorm van de verbonden partij het meest geschikt is voor 
uitvoering van de betreffende taak. 
 

C. De begroting, jaarstukken en overige informatievoorziening van de verbonden 
partij 

Een beoordeling van de rechtmatige naleving van de gestelde eisen ten aanzien van deze 
stukken in de statuten en de wetgeving, zoals het BW, BBV en de Wgr. 
 

D. Waarborgen voor doelmatigheid 
Een beoordeling van de wijze waarop de organisatie het publiek belang behartigt. Zijn in 
organisatie en werkwijze afdoende randvoorwaarden aanwezig voor een doelmatige 
uitvoering? 
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E. De vormgeving van de (sturings-)relatie tussen de gemeente en de verbonden partij 

Een beoordeling van de vraag of de gemeente afdoende in control is, de aanvaardbaarheid 
van de risico’s, hoe de relatie te typeren is en het functioneren van het gemeentelijk 
opdrachtgeverschap en eigenaarschap en de onderlinge verhoudingen tussen gemeente en 
verbonden partij. Hierbij wordt ook de kwaliteit van de onderlinge informatievoorziening en 
de risico(beheersing) beoordeeld. 
Daarnaast worden de bestaande afspraken en overeenkomsten met de verbonden partij 
beoordeeld. Zijn deze toereikend in het kader van de gewenste sturing en verantwoording? 
 

F. De effecten van een eventuele heroverweging 
Een beoordeling van de effecten van heroverweging in termen van: 

- financiële consequenties; 
- eventuele gevolgen voor werkgelegenheid; 
- maatschappelijke effecten (voor de burger) in termen van kwaliteit dienstverlening en 

gevolgen voor tarieven. 
 
2. Overige aandachtspunten 
 

In de toelichting op het afwegingskader van bijlage B1 staan onder A, B en D criteria voor het 
aangaan van samenwerking en uitbesteding benoemd. Deze zijn tevens bruikbaar voor de 
evaluatie en heroverweging van verbonden partijen. 
 

Een heroverweging kan leiden tot continuering, beëindigen van participatie in -, opheffing van 
– of vervreemding van de verbonden partij. De belangrijkste omstandigheden die hiertoe 
aanleiding geven, zijn: 

- Afwijking(en) in de realisatie van de overeengekomen activiteiten en prestaties. 
- Realisatie / voltooiing van de voorgenomen activiteiten en prestaties.  
- Wijziging van de doelstelling en strategische koers van de verbonden partij. 
- Wijziging in het voortbestaan en de vormgeving van de verbonden partij (bijvoorbeeld 

als gevolg van fusie of integratie). 
- Negatieve (financiële) ontwikkelingen die tot een verhoogd risico ten aanzien van het 

weerstandsvermogen kunnen leiden. 
- Bestuurlijk-juridische risico’s. 
- Wijzigingen in de besturingsfilosofie van de gemeente. 
- Wijzigingen in wet- en regelgeving die een negatieve invloed hebben op het 

aanhouden van de verbonden partij. 
- Een verbonden partij is niet meer de beste mogelijkheid om de gemeentelijke 

doelstellingen en de voorgenomen activiteiten en prestaties uit te voeren. 
 
3. Jaarlijkse oordeelsvorming 
 
Naast de hiervoor beschreven meer fundamentele evaluatie en heroverweging wordt jaarlijks 
bij het ontvangen van de jaarstukken van de verbonden partij inzicht verworven in de 
financiële situatie van de verbonden partij, wordt een risicoprofiel opgesteld en worden 
actuele interne en externe ontwikkelingen beoordeeld op hun impact voor de verbonden 
partij en de relatie met de gemeente.  


