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1 Aanleiding 
 
De gemeente Ouder-Amstel heeft tot op heden geen nota verbonden partijen. Het aantal verbonden 
partijen is beperkt en het zijn veelal zogenaamde collegeregelingen, die als verlengd lokaal bestuur 
een deel van de begroting en dus beleid uitvoeren. Hierbij is inhoudelijk de rol van de raad niet veel 
anders dan die bij uitvoering van de begroting door de eigen of de DUO+-organisatie. Al geeft de wet 
gemeenschappelijke regeling nauwkeurig aan wat de rol is van de raad.  
 
De gemeente Ouder-Amstel heeft ook qua financieel belang geen grote risico’s in de verbonden 
partijen, al kan dat natuurlijk veranderen. Wel heeft de gemeente een groot belang bij een goede 
regionale samenwerking in de regio Amstelland-Meerlanden als in het grotere geheel van de 
Metropoolregio Amsterdam. Dit laatste is geen verbonden partij sec, maar wel van groot belang in de 
samenwerkingsrelaties. Dit betekent ook dat verbonden partijen in de geest van die samenwerking 
betrokken moeten zijn en samen met de gemeenten in deze samenwerking meewerken aan 
doelrealisatie regionaal en daarmee ook lokaal voor de gemeente Ouder-Amstel. 
 
Naast het belang van een goede regionale samenwerking met alle verbonden en niet verbonden 
partijen zijn er een aantal aspecten die maken dat er een kader wordt vastgesteld hoe de organisatie 
en het bestuur ‘kijkt’ naar en omgaat met de verbonden partijen. Te noemen zijn: 

 Verbonden partijen i.r.t. de decentralisatie in het sociale domein; 

 De samenwerking in DUO+; 

 De maatschappelijk aandacht voor de kaderstellende en controlerende rol van de raad versus 
de rol van de verbonden partijen, veelal in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. 
Meer en meer klinkt maatschappelijk de vraag op welke wijze de toezichthoudende rol in 
relatie tot een verbonden partij invulling wordt gegeven.  
Hierbij gaat het vaak niet over de financiële kant van de verbonden partij, maar wel of en hoe 
deze partij zijn bijdrage levert aan de doelrealisatie van de gemeente. 
Overigens kan een verbonden partij ook een private rechtspersoon zijn in de vorm van een 
NV, BV coöperatie etc. 

 De raad heeft in 2016 stilgestaan bij de gewenste informatievoorziening vanuit de verbonden 
partijen via het college aan de raad.  

 Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Dit in verband met 
onder andere de dualisering van het gemeentebestuur en de invoering van een 
bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid.  

 Vanuit het in control zijn van de organisatie is door de accountant aandacht gevraagd voor het 
inzichtelijk maken van de wijze van het toezicht op de verbonden partijen.  

 De provincie houdt toezicht op de verbonden partijen van gemeenten. In de brief van de 
provincie Noord-Holland van 23 april 2015 geeft zij aan dat zij toeziet of de wijzigingen in de 
Wet gemeenschappelijke regelingen zijn doorgevoerd. 

 In het BBV (besluit begroting en verantwoording) van maart 2016 is vastgelegd dat in de 
programma’s van de begroting beter zichtbaar moet worden welk deel van een programma 
wordt uitgevoerd door de inzet van een verbonden partij en welke risico’s hierbij mogelijk 
aanwezig zijn. 

  
Met deze nota wordt een invulling gegeven aan deze ontwikkelingen en de kaderstelling en 
controlerende rollen, maar ook aan de dagelijkse sturing en beheersing en de daarbij behorende 
informatievoorziening tussen de gemeente en de verbonden partij. Hierbij is voor Ouder-Amstel de 
basis: we zijn SAMEN verantwoordelijk voor de doelrealisatie! En we werken vanuit een basis van 
VERTROUWEN waarbij VERANTWOORDING een onmisbaar onderdeel is. 
 
Voor het opstellen van deze nota is gebruik gemaakt van een gelijknamige nota in de gemeente 
Diemen en nog een aantal andere gemeenten.  
Tevens is gebruik gemaakt van andere rapporten zoals: 
“Grip op regionale samenwerking”, hierna ook zichtbaar geciteerd. 
“ Van tweeluik naar driehoeken” van de Wetenschappelijke raad voor Regeringsbeleid (WRR);  
Een citaat hieruit is: 
“ ….als het interne toezicht niet op orde is, zal de externe verantwoording van de organisatie ook te 
wensen overlaten en zullen externe toezichthouders vaak te laat zijn.”  
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Hiermee is aangegeven dat het van belang is dat we als gemeente weten of het interne toezicht bij een 
verbonden partij functioneert en op welke wijze de gemeente daar zicht op kan hebben resp. krijgen. 
Zoals al aangegeven doen we dat niet vanuit een wantrouwen, maar vanuit een wens om als 
organisatie in control te zijn en het bestuur goed en tijdig te informeren zowel vanuit de eigen 
organisatie als vanuit het verlengde lokale bestuur. 
 
Deelnemingen vallen gezien vanuit het BBV niet onder de noemer verbonden partijen. Toch zijn deze 
meegenomen in deze nota. Dit omdat weliswaar de lijnen van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden anders verlopen, maar qua beheersing het toetsingskader voor een groot deel zal 
overlappen. Voor de eenvoud hanteren we steeds de term verbonden partijen. Daar waar het 
significant afwijkt, is dit aangegeven. 
 

2 Beleidskaders 
 

2.1 Wettelijke beleidskaders  
De belangrijkste wettelijke kaders in relatie tot deze nota zijn:  
- Burgerlijk wetboek (Boek 2, rechtspersonen) 
- Gemeentewet (GW);  
- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);  
- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); 
- Notities van de commissie BBV i.r.t. verbonden partijen. 
 
In het Burgerlijk wetboek (Boek 2, rechtspersonen), zijn de bepalingen opgenomen over de 
verschillende rechtspersonen waarin ook een gemeente kan deelnemen. Het gaat om naamloze 
vennootschappen (NV), besloten vennootschappen (BV), verenigingen, coöperaties en stichtingen. 
 
De Gemeentewet bepaalt dat het besluit (van het college) tot oprichting van een nv of bv, of een 
deelneming daarin, pas genomen kan worden nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om zijn 
wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.  
 
In de Wgr is opgenomen dat de gemeenteraad besluit tot het instellen van gemeenschappelijk 
regelingen. Ook het college kan voor de uitoefening van bepaalde bestuursbevoegdheden een 
gemeenschappelijke regeling aangaan (de zogenaamde collegeregeling), na verkregen toestemming 
van de gemeenteraad. Tevens geeft de Wgr de kaders aan rond de begroting en verantwoording van 
de gemeenschappelijke regelingen (zie ook bijlage 3) 
 
Het BBV bepaalt dat de gemeente in de begroting en het jaarverslag haar visie op de verbonden 
partijen opneemt alsmede de relatie tot en de uitvoering van de realisatie van de doelstellingen en de 
daarmee samenhangende risico’s. (zie ook bijlage 3) 
 
 

2.2 Landelijke handreiking 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Griffiers 
(VvG) hebben, in nauwe samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en 
Raadslid.nu, in het document “Grip op regionale samenwerking” acht gouden lessen opgenomen. 
Les 1 Werk alleen samen als dat noodzakelijk is voor betere oplossingen (effectiever, efficiënter, 

meer gedragen) voor burgers. 
Les 2 Vul de rol van de raad in op een manier die past bij het soort samenwerking. 
Les 3 Maak met het college op voorhand concrete afspraken over hoe het proces gaat lopen. 

Verwerk daarin afspraken over indicatoren voor beoordeling, over informatievoorziening en 
over momenten waarop de raad zijn invloed heeft. 

Les 4 Houd de samenwerkingsverhoudingen goed. Wees daarom open over de inhoud en over de 
sentimenten die achter uw opvattingen schuilgaan. 

Les 5 Wees zeer alert op de bevoegdheden die overgaan en op de invloed die het gemeentebestuur 
houdt binnen de samenwerking. 
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Les 6 Zoek uw collega’s in andere raden op. Verlengt lokaal bestuur vergt verlengende 
democratische controle. 

Les 7 Zorg voor expertise binnen de raad over wat samenwerking is en over hoe de samenwerking 
werkt. Laat u daarbij ondersteunen door de griffier. 

Les 8 Laat uw samenwerkingsverbanden regelmatig evalueren en bekijk of continuering noodzakelijk 
is. 

 

2.3 Regionale samenwerking 
 
MRA 
In onze regio is de metropoolregio (MRA) een steeds belangrijker samenwerkingsniveau geworden. Dit 
niveau wint verder aan kracht, omdat vanaf 1 januari 2017 de stadsregio (SRA) is afgebouwd tot een 
samenwerking rond verkeer & vervoer (Vervoerregio). Nadat eerder al de jeugdzorgtaken waren 
gedecentraliseerd vanuit onze stadsregio naar de gemeenten en de wettelijke status van de SRA was 
geschrapt.  
In de metropoolregio werken 32 gemeenten, twee provincies en de stadsregio samen aan ruimtelijke 
ontwikkeling, wonen, economie en verkeer en vervoer. De samenwerking is vorm gegeven door middel 
van een convenant. Via de werkafspraken in dit convenant wordt de samenwerking in de 
Metropoolregio Amsterdam wendbaar, integraal, transparant en voorspelbaar georganiseerd. Het 
convenant bevat geen juridisch afdwingbare verplichtingen. De MRA-agenda, een integrale actie-
agenda is voor de komende vier jaar de basis voor de samenwerking. 
 
 
Vervoerregio 
Conform de Wet afschaffing status Plusregio van 17 december 2014 concentreert de samenwerking 
van de 15 gemeenten van de Stadsregio per 1 januari 2017 zich tot verkeer en vervoer taken 
(voorheen stadsregio Amsterdam). Met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling leggen de 
gemeenten de juridische en financiële basis voor het continueren en versterken van de verkeer en 
vervoer samenwerking. De 15 gemeenten continueren het Convenant Verkeer en Vervoer uit januari 
2015, waarin we de samenwerking met de gemeenten Almere en Lelystad en de provincies Noord-
Holland en Flevoland organiseren. De Vervoerregio wordt gefinancierd uit de BDU (brede doel 
uitkering). 
 
 
Amstelland-Meerlandenoverleg  
Sinds 1984 wordt vanuit een Gemeenschappelijke Regeling samengewerkt binnen het Amstelland-
Meerlandenoverleg. Ouder-Amstel is hierbij een van de deelnemers. Partners zijn de gemeenten 
Diemen, Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer.  
In 2013 is de strategische visie van het overleg aangescherpt. De AM-partners zetten de meerwaarde 
en kracht van het Amstelland-Meerlandenoverleg in voor een krachtig ontwikkelende regio en onze 
belangen daarbij. Het is voor de toekomst van de MRA en voor een krachtig bestuur nodig dat een 
balans bestaat tussen Amsterdam en de vier flanken van de metropoolregio. Het Amstelland-
Meerlandenoverleg vormt het platform aan de zuidflank van de MRA, een gebied met circa 350.000 
inwoners. Het Amstelland-Meerlandenoverleg vormt voor de MRA, de vervoersregio, de provincie en 
andere organisaties het aanspreekpunt voor de ontwikkeling van de zuidflank. Het platform wordt 
benut om onze gezamenlijke belangen te behartigen in de MRA en de vervoersregio. Uitgangspunt is 
dat het Amstelland-Meerlandenoverleg bestuurlijk blijft deelnemen in een geformaliseerd overleg met 
democratische legitimatie. 
 

2.4 Lokaal beleid 
In Ouder-Amstel stellen we voorwaarden aan onze samenwerkingsverbanden, te weten ons 
beoordelingskader. Deze bestaat uit drie onderdelen: voldoende inzicht in doelrealisatie en risico’s, 
voldoende waarborgen vanuit Ouder-Amstels perspectief en voldoende meerwaarde in geval van 
vrijwillige samenwerking. Het kader geldt voor zowel nieuwe als bestaande samenwerkingsverbanden. 
 
2.4.1 Voldoende inzicht in doelrealisatie en risico’s 
We hechten bij iedere samenwerking aan dat college en raad, vanuit hun eigen bevoegdheden, 
voldoende zicht houden in welke mate de verbonden partij bijdraagt aan de doelrealisatie van de 
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gemeente en of hierbij sprake is van risico’s in die doelrealisatie en/of in financieel technische zin. 
Ongeacht of de samenwerking vrijwillig of verplicht opgelegd is. Dit uit zich in drie voorwaarden: 
1. Tijdig en adequaat worden geïnformeerd en betrokken zijn bij relevante, actuele 

ontwikkelingen binnen de samenwerking; 
2. Tijdig ontvangen van de begroting en jaarstukken en indien nodig hierop een zienswijze geven; 
3. Een goed inzicht hebben in welke mate de doelen van belang voor Ouder-Amstel ook worden 

gerealiseerd en tijdig worden geïnformeerd als er sprake is van risico’s in beleidsmatige dan 
wel financieel technische zin. 

 
2.4.2 Voldoende waarborgen vanuit perspectief Ouder-Amstel 
In alle samenwerkingsverbanden willen we zo goed mogelijk onze visie borgen: 

 
“We willen in Ouder-Amstel een samenleving zijn, waarin we met elkaar verbonden zijn, ruimte is voor 
betrokkenheid en initiatief en waarin we samen optrekken om onze woon-en leefomgeving te 
verbeteren”.  
Het ondertekende convenant in relatie tot de samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam is 
belangrijk voorbeeld om te komen tot de realisatie van onze doelen. 
 
2.4.3 Voldoende meerwaarde in geval van vrijwillige samenwerking 
Bij vrijwillige samenwerkingsverbanden geldt aanvullend dat iedere samenwerking meerwaarde moet 
hebben op een of meerdere van de onderstaande vlakken: 
1. Noodzakelijk ter realisatie van de gemeentelijke doelstellingen; 
2. Versterken van de organisatie; versterken van de kwaliteit en/of verminderen van de 

kwetsbaarheid); 
3. Financieel voordeel (efficiency). 
 

3 Algemene kenmerken verbonden partijen 
3.1 Begrippen 
Hieronder zijn een aantal begrippen opgenomen. Verderop in deze nota is een begrippenlijst 
opgenomen met alle begrippen. 
1. Verbonden partij: “Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 

een bestuurlijk en financieel belang heeft.” (artikel 1-1-b BBV) 
2. Gemeenschappelijke regeling: “een regeling tussen bepaalde bestuursorganen van 

verschillende lokale overheden waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en bevoegdheden 
uitgevoerd worden zoals zijn opgenomen in de regeling vastgesteld door deze organen met als 
basis de wet gemeenschappelijke regelingen.”  

3. Deelneming: “Het financieren van (dus geld beschikbaar stellen voor) een onderneming”. 
Hierbij moet de Wet Markt en Overheid en (Europese regelgeving in verband met Staatssteun 
in acht worden genomen.  

4. Publiek-private samenwerkingsverband: “een samenwerkingsverband waarbij publieke en 
private partijen een gezamenlijk doel realiseren op basis van een heldere taak- en 
risicoverdeling met behoud van eigen identiteit.” Veelal vormgegeven in Commanditaire 
Vennootschappen (CV), Besloten- of Naamloze Vennootschappen (BV of NV) 

 

3.2 Verschillende rechtsvormen 
De verbonden partijen zijn in te delen in drie categorieën: publiekrechtelijke verbonden 
partijen, privaatrechtelijke verbonden partijen en publiek-private samenwerkingsverbanden. 
 
3.2.1 Publiekrechtelijke verbonden partijen 
Bij een publiekrechtelijke samenwerking betreft het taken die bij wet voorbehouden zijn aan de 
overheid. Hierbij dient gedacht te worden aan bijvoorbeeld het verstrekken van vergunningen en het 
heffen van (gemeentelijke) belastingen. Hierbij is het doel om de efficiency en effectiviteit te vergroten 
en de kwetsbaarheid te verminderen. Deze vormen van samenwerking tussen verschillende 
overheden zijn geregeld via de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wgr.  
 
3.2.2 Privaatrechtelijke verbonden partijen 
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Een privaatrechtelijke samenwerking betreft een samenwerking voor taken die de gemeente uitvoert, 
maar die niet voorbehouden zijn aan de overheid. Te denken valt aan het exploiteren van een 
zwembad of het onderhoud van groen (planten, bomen en dergelijke) in de gemeente. Hiervan zijn de 
NV, de BV en de CV binnen de overheid de meest voorkomende vormen. Als de gemeente zowel een 
bestuurlijk belang heeft en een financieel belang is er sprake van een verbonden partij. Als slechts 
sprake is van één van deze twee is er wel een samenwerking, maar geen verbonden partij in de zin 
van het BBV. 
 
3.2.3 Publiek-private samenwerkingen 
Bij een publiek-private samenwerkingsverband betreft het een taak waarbij publieke en private partijen 
gezamenlijk een doel realiseren. Dit op basis van een heldere taak- en risicoverdeling met behoud van 
eigen identiteit. Het is daarom van belang dat de gemeente en de private partij samenwerken op basis 
van duidelijke, contractueel vastgelegde afspraken waarin is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk 
is, wie welke risico’s draagt en wie welke kosten draagt. Ook hier zijn de BV, de NV of de CV de meest 
voorkomende rechtsvormen of combinaties hiervan. Veelal heeft de gemeente dan zowel een 
bestuurlijk als een financieel belang en is er sprake van een verbonden partij. 
 

3.3 Rolverdeling 
3.3.1 Rol van de gemeenteraad 
Zoals gesteld heeft de gemeenteraad binnen de gemeente een kaderstellende en controlerende taak. 
Zij stelt de bestuurlijke kaders vast door middel van de gemeentelijke begroting en de vaststelling van 
de beleidskaders. De gemeentelijke jaarstukken en de evaluatie van de beleidskaders vormen de 
basis voor de controlerende taak.  
De kaderstellende rol van de raad komt naar voren in de goedkeuring bij een voorstel voor het 
aangaan van een samenwerking (veelal een gemeenschappelijke regeling) en bij het 
begrotingsmoment van een gemeenschappelijke regeling (= wettelijk geregeld). 
 
De controlerende taak met betrekking tot verbonden partijen houdt in, dat de gemeenteraad nagaat 
resp. zich laat informeren of de samenwerking tussen de gemeente en een verbonden partij 
plaatsvindt binnen de gestelde kaders en vooral of deze bijdraagt aan de doelrealisatie die met die 
samenwerking wordt beoogd met een voldoende beheersing van de risico’s. 
 
De vragen voor de raad kunnen zijn:  
1. Zijn de kaders in relatie tot de verbonden partij nog steeds actueel? 
2. Worden de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen binnen deze kaders 

gerealiseerd? 
3. Zijn de (bestuurlijke) risico’s in relatie tot de verbonden partij aanvaardbaar en beheersbaar? 
4. Wordt de raad tijdig, juist en volledig geïnformeerd? Hierbij loopt de reguliere informatie via het 

college.  
5. Is er aanleiding om het bestuur van een verbonden partij uit te nodigen de raad rechtstreeks te 

informeren. Hierbij gaat het om situaties waarbij de raad vermoedens/aanwijzingen heeft van 
een tekortschietend bestuur van een verbonden partij.  

6. Is er aanleiding vanuit een verbonden partij inhoudelijk geïnformeerd te worden; een 
uitnodiging of een aanbod hiertoe loopt via het college. 

7. Is er een aanleiding om de deelname aan of sturing op de verbonden partij te wijzigen of te 
beëindigen? 

 
3.3.2 College van Burgemeester en Wethouders 
Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeentelijke begroting binnen de door de 
raad vastgestelde kaders. Indien het college kiest voor uitvoering van een deel van de begroting door 
een verbonden partij, is het de taak van het college om als opdrachtgever zicht te houden op de 
uitvoering, prestaties, kosten en risico’s van de verbonden partij. In relatie tot verbonden partijen heeft 
het college bovendien als eigenaar de taak om de continuïteit en de risico’s van de verbonden partij te 
bewaken, te beheersen en waar nodig bij te sturen.  
 
Door het aangaan van een verbonden partij komt het college in een andere positie ten opzichte van de 
uitvoering. Vaak heeft het college, in verhouding tot de interne organisatie, minder directe invloed en 
dient zij daardoor anders aandacht te schenken aan toezicht en verantwoording. Het college heeft 
daarbij de taak om de gemeenteraad in de positie te brengen en te houden in de hiervoor benoemde 
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rol van de gemeenteraad. In alle gevallen moet zowel college als de verbonden partij gericht zijn en 
blijven op de doelrealisatie die is beoogd door het oprichten van een verbonden partij. 
 
3.3.3 Portefeuillehouder 
Een wethouder of de burgemeester die zitting heeft in het Dagelijks Bestuur en/of het Algemeen 
Bestuur, vertegenwoordigt hier de opdracht van het college. De portefeuillehouder heeft enerzijds als 
taak de belangen van Ouder-Amstel te behartigen in het bestuur, maar als (mede)eigenaar ook de 
belangen van de verbonden partij te behartigen. 
De rollen van opdrachtgever en eigenaar kunnen met elkaar conflicteren en daarom is het van belang 
dat deze twee rollen worden onderscheiden en in de voorbereiding van een vergadering en ook 
expliciet door de portefeuillehouder in beeld worden gebracht. Ook hier geldt dat samenwerking binnen 
de verbonden partij gericht moet zijn op de doelrealisatie van de betrokkenen in de verbonden partij. 
 
 
3.3.4 Ambtelijke organisatie 
De ambtelijke organisatie heeft een belangrijke rol om het bestuur te ondersteunen om op de 
verbonden partijen te sturen. Het ondersteunt het bestuur met informatieverstrekking, advisering en 
onderhoudt contact met de verbonden partij. 
 
Daarnaast vindt er ambtelijke afstemming en beheersing over producten en diensten van de 
verbonden partijen plaats. Hierbij wordt zoveel als mogelijk samengewerkt met andere deelnemers in 
verbonden partij. Hierbij worden de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en college in acht 
genomen. 
De opdrachtgeversrol en de eigenaarsrol worden ook in de organisatie zoveel als mogelijk 
onderscheiden. Hierbij zal de opdrachtgeversrol vanuit de doelrealisatie worden belegd in de 
organisatie van Ouder-Amstel (beleidsmedewerkers) en de eigenaarsrol ligt bij de 
budgethouders/coördinatoren. Vanuit DUO+ is er een belangrijke adviesfunctie (m.n. financieel en 
juridisch) op de eigenaarsrol, die deze rol efficiënt invult voor de drie gemeenten. 
 
 

4 Sturing en controle 
De informatie van de verbonden partijen en de sturing hierop is een onderdeel van de planning & 
controlcyclus (p&c-cyclus) van Ouder-Amstel. De p&c-cyclus van Ouder-Amstel ziet er als volgt uit: 

 
 
De informatie vanuit de verbonden partijen verwerken we in de (evaluatie van) beleidsnota’s en de 
documenten van de P&C cyclus. 
 

5 Sturingsinstrumentarium  
De verbonden partijen van Ouder-Amstel variëren sterk in hun financiële en bestuurlijke belangen en 
risico’s. Dit betekent ook een variatie in de wijze en intensiviteit van sturing en toezicht. Ouder-Amstel 
gebruikt sturing- en toezichtpakketten. Om te bepalen welk pakket op een verbonden partij van 

Plan:
Coalitie-akkoord

beleidskaders

Begroting

Do:
Uitvoering

Check:
Nieuwsbrieven; 

bestuursrapportage

Jaarstukken

Act:

bijstellen (beleids) 
kaders; 

begrotingswijzigingen
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toepassing is wordt ieder jaar gelijktijdig met de voorbereiding van de begroting een risicoanalyse 
uitgevoerd. Deze analyse leidt tot een risicoclassificatie van alle verbonden partijen. Het definitieve 
vaststellen van de analyse gebeurd bij het vaststellen van de begroting. Aan de hand van de 
classificatie wordt per verbonden partij een risicoprofiel bepaald. Het risicoprofiel is een indicator voor 
het sturing- en toezichtpakket waarvan gebruik wordt gemaakt. 
 
Het schema hieronder geeft weer hoe wordt gekomen tot de gewenste sturing en toezicht. 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

Bepalen  
risicoprofiel 

Bepalen  
sturingsintensiteit 

Bepalen 
maatwerk 

Bepalen 
instrumentarium 

 

5.1 Risicoprofielen 
Ouder-Amstel onderscheidt drie risicoprofielen: 
1. Laag 
2. Gemiddeld 
3. Hoog 
 
 
Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om het risicoprofiel van een verbonden partij te bepalen, wordt een analyse van de financiële en 
bestuurlijke risico’s van de verbonden partij uitgevoerd. De analyse vindt plaats door het beantwoorden 
van een aantal hulpvragen. 
 
5.1.1 Financiële risicoanalyse 
In het onderstaande schema is weergegeven op welke manier de financiële analyse wordt uitgevoerd. 
De scores op de vier vragen worden geanalyseerd. Wanneer overwegend ‘laag’ is gescoord, is de 
conclusie van de financiële risico’s ook ‘laag’. De vragen zijn nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel voor 
het doen van een analyse, omdat niet alle vragen geheel kwantificeerbaar zijn. Daardoor is discussie 
over de scores mogelijk. 
 

 
Laag Gemiddeld Hoog 

1. Wat is de jaarlijkse financiële bijdrage? < € 100.000 > € 100.000  
< € 300.000 

> € 300.000 

2. Is het weerstandsvermogen in de verbonden partij 100% > 50% < 100% < 50% 

Strategisch risico 
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Gemiddeld Laag Hoog 
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toereikend? 

3. Is er een sluitende meerjarenbegroting? Ja  Nee 

4. Wat is de solvabiliteit? > 60% > 30% < 60% < 30% 

5. Wat is het financiële risico bij uittreding of beëindiging? < € 75.000 > € 75.000 
< € 150.000 

> € 150.000 

 
 
 
 
5.1.2 Strategische risicoanalyse 
In het onderstaande schema is weergegeven op welke manier de strategische analyse wordt 
uitgevoerd. De scores op de vijf vragen worden geanalyseerd. Wanneer overwegend ‘laag’ is 
gescoord, is de conclusie van de strategische risico’s ook ‘laag’. De vragen zijn nadrukkelijk bedoeld 
als hulpmiddel voor het doen van een analyse, omdat niet alle vragen geheel kwantificeerbaar zijn. 
Daardoor is discussie over de scores mogelijk. 
 

 
Laag Gemiddeld Hoog 

1. In hoeverre komt het belang van de verbonden partij 
overeen met dat van Ouder-Amstel? 

Volledig Gedeeltelijk Minimaal 

2. Is er invloed op de besluitvorming in de verbonden 
partijen? 

Veel Gemiddeld Weinig 

3. Zijn er duidelijke afspraken over de te leveren prestaties? Ja Gedeeltelijk Nee 

4. Is er sprake van tijdige en duidelijke 
informatieverstrekking? 

Ja Gedeeltelijk Nee 

5. In hoeverre zijn de te leveren prestaties van invloed op de 
realisatie van gemeentelijke beleidsdoelstellingen? 

Minimaal Gemiddeld Maximaal 

 
 
5.1.3 Bepaling mate van sturing 
Nadat de financiële en de strategische risico analyse hebben plaatsgevonden wordt aan de hand van 
deze twee scores een eindanalyse gegeven. De indicator voor het bepalen van de juiste mate van 
sturing is daarmee gegeven. In paragraaf 5.2 zijn de verschillende mate van sturing opgenomen. 
 

1. Laag Reguliere sturing 

Aanvullende sturing 2. Gemiddeld Uitgebreide sturing 

3. Hoog Intensieve sturing 

 
 

5.2 Mate van sturing 
5.2.1 Algemeen 
Bij het ontvangen van documenten van de P&C cyclus van een verbonden partij wordt bij de 
beoordeling hiervan gebruik gemaakt van een beoordelingsformat (zie bijlage 4). Hiermee wordt 
inzichtelijk gemaakt op welke wijze de beoordeling van de P&C documenten plaatsvindt en wat de 
uitkomst van een beoordeling is. Dit format is geen doel op zich, maar een instrument ter 
ondersteuning. Tevens geeft het inzage in de werking van de interne controle. 
 
5.2.2 Reguliere sturing 
Reguliere sturing is de meest standaard wijze van sturing en informeren. Deze sturing wordt gebruikt 
voor verbonden partijen met het risicoprofiel 1 (laag). 
 
De onderstaande sturingsinstrumentarium wordt hierbij gehanteerd: 
a. Het college bespreekt de begroting en de jaarrekening van een verbonden partij met ambtelijk 

advies en voorzien van het beoordelingsformat; 
b. De instemming op de ontwerp-begroting van de verbonden partij wordt als hamerstuk 

geagendeerd in de gemeenteraad1 (er is in principe geen zienswijze door de raad); de 
                                                      
1 NB: omdat in Ouder-Amstel een verbonden partij meestal een gemeenschappelijke regeling betreft is er sprake van een 

begroting die volgens de Wgr aan de raad voor zienswijze wordt aangeboden. Indien er sprake is van een private rechtspersoon 

dan is er meestal geen begroting, tenzij dit in de samenwerkingsafspraken is overeengekomen. 
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ontwerp-jaarstukken van de verbonden partij worden ter kennisneming aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

c. In de begroting is in de paragraaf Verbonden partijen het actuele risicoprofiel, de mate van 
sturing en de eventuele aanvullende sturing opgenomen; 

d. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd in de paragraaf Verbonden partijen; 
e. Er is een actieve informatieplicht: bij belangrijke tussentijdse ontwikkelingen informeert het 

college de gemeenteraad; 
 
5.2.3 Uitgebreide sturing 
Uitgebreide sturing bestaat uit de sturings- en toezichtsmiddelen van reguliere sturing, aangevuld met 
de onderstaande middelen. Dit pakket wordt gebruikt voor de verbonden partijen met het  
risicoprofiel 2 (gemiddeld). 
 
De aanvullende sturingsinstrumentarium zijn: 
f. Het college legt de begrotingen van de verbonden partijen ter zienswijze voor aan de raad; 
g. De jaarstukken van de verbonden partij worden in de gemeenteraad geagendeerd. 
h. Het college bespreekt alle p&c-documenten van de verbonden partij voorzien van ambtelijk 

advies; Bij grote afwijkingen tussen begroting en verantwoording of bij hoge risico’s worden 
deze ook geagendeerd in de raad. 

i. Er is een hogere frequentie van bestuurlijke en ambtelijke overleggen. 
 
5.2.4 Intensieve sturing 
Intensieve sturing bestaat uit de sturings- en toezichtsmiddelen van de reguliere- en uitgebreide 
sturing, aangevuld met de onderstaande middelen. Het wordt gebruikt voor de verbonden partijen met 
het risicoprofiel 3 (intensief). 
 
De aanvullende sturingsinstrumentarium zijn: 
j. Het college informeert de gemeenteraad over de p&c-documenten van de verbonden partij; 
k. Er is een hogere frequentie van bestuurlijke en ambtelijke overleggen; 
l. Er vindt een actieve kaderstellende dialoog plaats tussen de gemeenteraad, het college en de 

verbonden partij, door bijvoorbeeld de directie/dagelijks bestuur van de verbonden partij uit te 
nodigen in de gemeenteraad (via het college). 

 
5.2.5 Aanvullende sturing 
Wanneer het college of de raad dit wenst en wanneer de financiële en strategische 
risicoanalyse hiertoe aanleiding geven, kan aanvullende sturing worden ingezet uit de middelen die 
beschikbaar zijn vanuit alle sturingsinstrumentarium (reguliere, uitgebreide en/of intensieve sturing).  
 
De inzet van aanvullende sturing is bijvoorbeeld denkbaar in het geval het risicoprofiel van een 
verbonden partij laag, maar vanwege politiek/bestuurlijke redenen het wenselijk is om één of meerdere 
instrumenten uit de uitgebreide of intensieve sturing in te zetten. De instrumenten van de reguliere 
sturing wordt dan ingezet, met daarbij aanvullend bijvoorbeeld het organiseren van een actieve dialoog 
tussen raad en de verbonden partij. 
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Begrippenlijst 
 
Begrip Uitleg 

Algemeen Bestuur Een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van de 
verbonden partij leidt en regelt. 

Ambtelijke organisatie De gemeentesecretaris of een medewerker van Ouder-Amstel of de DUO+ 
organisatie die een advies/beheerrol heeft in relatie tot de verbonden partijen 

Bestuurlijk belang Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde 
van stemrecht. 

Dagelijks Bestuur Bestuursorgaan waarvan de leden worden gekozen uit het Algemeen Bestuur, 
verantwoordelijk voor de dagelijkse meer uitvoerende taken.  

Deelneming Het financieren van (dus geld beschikbaar stellen voor) een onderneming om 
daarmee invloed uit te kunnen oefenen in het beleid van die onderneming. 

Financieel belang 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. 

Gemeenschappelijke 
regeling 

Een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen van 
verschillende gemeenten waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en 
bevoegdheden centraal uitgevoerd worden. 

Publiek-private 
samenwerkingsverband 

Een samenwerkingsverband waarbij publieke en private partijen een gezamenlijk 
project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling met behoud van 
eigen identiteit. 

Verbonden partij Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een 
bestuurlijk en financieel belang heeft. 



 

 

Bijlage 1 Register verbonden partijen conform art 27 WGR, overige verbonden 

partijen en deelnemingen art 15 en 36 BBV) 
 

Volgens artikel 27 WGR moet de gemeente een register bijhouden van de regelingen waarin de gemeente 
deelneemt. Dit register is voor de gemeente Ouder-Amstel aangevuld met alle andere verbonden partijen, 
gerubriceerd conform art 15 van het BBV en deelnemingen zoals bedoeld in art 36 van het BBV en de 
wijze van sturing zoals opgenomen in deze nota 

Verbonden partijen / 
deelnemingen 

Adres en plaats van 
vestiging 

Deelnemers aan de GR en overige 
verbonden partijen 

Overgedragen 
bevoegdheden aan de GR 

en overige verbonden 
partijen 

de wettelijke 
voorschriften van 

toepassing op GR en 
overige verbonden 

partijen 

Sturings- 
niveau 

Verbonden 
met 

Programma 

Gemeenschappelijke 
regelingen: (art 15 BBV) 

      

Gemeenschappelijke 
regelingen Openbaar Lichaam 
(art 27 WGR) 

      

GR Vervoersregio Amsterdam 
Amstelland 

Jodenbreestraat 25 
1011 NH Amsterdam 
 

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, 
Beemster, Diemen, Edam-Volendam, 
Haarlemmermeer, Landsmeer, 
Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, 
Uithoorn, Waterland, Wormerland en 
Zaanstad 

geen 

WGR; 
Wet afschaffing plusregio's, 
de AMvB (Staatsblad 2014 
nummer 559) en de Wet 
lokaalspoor. 

gemiddeld Ruimte 

GR Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland 

Oranjebaan 1 
1183 NN Amstelveen 

Gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn, het Openbaar Ministerie en 
de Nationale Politie, Eenheid 
Amsterdam 

crisisbeheersing, 
geneeskundige 
hulpverlening en 
brandweerzorg 

Wgr en wet 
veiligheidsregio’s 

hoog 
Bestuur 
Dienstverlening 
en Veiligheid 

GR OGZ Amstelland 
Laan Nieuwer-Amstel 1 
in Amstelveen. 

Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, 
Ouder-Amstel en Uithoorn 

openbare 
gezondheidszorgtaken 
 

WGR; Wet Publieke 
Gezondheid (Wpg) 

hoog Sociaal 

GR GGD Amsterdam-
Amstelland 

Laan Nieuwer-Amstel 1 
in Amstelveen. 

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, 
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn 

regionale taken op het 
terrein van het AMHK die 
qua gebied samenvalt met 
de Veiligheidsregio 
Amsterdam- Amstelland 

WGR; Wpg, Wmo en de 
Jeugdwet 

laag Sociaal 

GR Amstelland-Meerlanden 
Overleg 

Raadhuis 
Haarlemmermeer  
2130 AG Hoofddorp 

Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, 
Uithoorn en De Ronde Venen 

geen WGR laag 
Bestuur 
Dienstverlening 
en Veiligheid 

GR Amstelland en de  
Meerlanden Werkorganisatie 

Hoofdweg 583  
2131MT Hoofddorp 

Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en 

de sociale werkvoorziening 
en de arbeidsinschakeling. 

WGR, Wet sociale 
werkvoorziening, 

laag Sociaal 



 

15 
 

Uithoorn Bij de omvorming naar AM 
MATCH is naast de 
uitvoering Wet sociale 
werkvoorziening in 2016 ook 
de doelgroep tot 70% 
loonwaarde toegevoegd 

Participatiewet 

GR Omgevingsdienst 
Noordzee-kanaalgebied 

Ebbehout 31 
1507 EA, Zaandam 

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, 
Diemen,  
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, 
Uithoorn en Zaanstad  
en de provincie Noord- 
Holland 

verstrekken 
omgevingsvergunningen 
Toezicht/handhaving of 
bedrijven voldoen aan 
actuele wet- en regelgeving 
op het gebied van 
milieu(veiligheid), 
bouwveiligheid, 
infrastructuur en bodem. 

WGR, Wet milieubeheer gemiddeld Ruimte 

GR Groengebied Amstelland 
Amsteldijk Noord 55  
1183 TE, Amstelveen 

Gemeenten Ouder-Amstel, 
Amsterdam, Amstelveen, Diemen en 
provincie Noord-Holland 

het  uitoefenen  van  de  
gemeentelijke taken  
ingevolge  de Wet  op de 
openluchtrecreatie; 
 

WGR;  
Wet op de 
openluchtrecreatie  
Wet milieubeheer 

laag Ruimte 

       

Gemeenschappelijke 
regelingen 
Bedrijfsvoeringsorgaan (art 
27 WGR) 

      

GR DUO+ 
Vondelstraat 1 
1191 BD Ouderkerk aan 
de Amstel 

Ouder-Amstel, Diemen en Uithoor 

Taken op het gebied van: 
ICT, PIOFACH , VTH, 
Dienstverlening, BOR, 
Sociale Zaken, Nieuwe 
uitvoeringstaken in het 
Sociaal Domein. 

WGR hoog 
Bestuur 
Dienstverlening 
en Veiligheid 

Gemeenschappelijke 
regelingen 
Gemeenschappelijk orgaan 
(art 27 WGR) 

      

GR Samenwerking Belastingen 
Amstelland   
 
(De gemeente Amstelveen 

wordt aangewezen als 
centrumgemeente, bedoeld in 
artikel 8, derde lid, van de Wet 
gemeenschappelijke 
regelingen) 

Laan Nieuwer-Amstel 1 
1182 JR Amstelveen 

Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, De 
Ronde Venen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn. 

de heffing en invordering 
van gemeentelijke 
belastingen alsmede de 
uitvoering van de Wet 
waardering onroerende 
zaken voor zover het de 
gastgemeenten betreft. 

WGR; WOZ; Belastingwet gemiddeld 
Bestuur 
Dienstverlening 
en Veiligheid 
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Vennootschapen en 
coöperaties (art 15 BBV) 
 

      

Nvt in Ouder-Amstel       

Stichtingen en verenigingen 
(art 15 BBV) 

      

14. Stichting RIJK 
Raadhuisplein 1 
2101 HA Heemstede 

Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, 
Castricum, Diemen, Heemstede, 
Hillegom, Lisse, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Ouder-Amstel, Over-
gemeente, Ronde Venen, Teylingen, 
Uitgeest, Uithoorn, Velsen en 
Zandvoort 

geen 

Aanbestedingswet, 
Aanbestedings-reglement 
Werken; 
Burgerlijk Wetboek 

laag 
Bestuur 
Dienstverlening 
en Veiligheid 

Overige verbonden partijen 
(art 15 BBV) 

      

       

Deelnemingen ( art 36 BBV)       

12. Bank Nederlandse 
Gemeenten NV 

Koninginnegracht 2 
2514 AA Den Haag 

nvt nvt Nvt laag 
Bestuur 
Dienstverlening 
en Veiligheid 

Overige samenwerkingen       

Metropoolregio Amsterdam 
Strawinskylaan 1779 
(WTC, I-toren) 
1077 XX Amsterdam 

Gemeenten 
Aalsmeer, Almere, Amstelveen, 
Amsterdam, Beemster, Beverwijk, 
Blaricum, Bloemendaal, Diemen, 
Edam-Volendam, Gooise Meren, 
Haarlem, Haarlemmerliede-
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, 
Heemskerk, Heemstede, Hilversum, 
Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, 
Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, 
Uithoorn, Uitgeest, Velsen, Waterland, 
Weesp, Wijdemeren, Wormerland, 
Zaanstad, Zandvoort. 
 
Provincies 
Noord-Holland 
Flevoland 
 
Vervoerregio Amsterdam 

geen nvt laag 
Bestuur 
Dienstverlening 
en Veiligheid 



 

 

Bijlage 2 Risicoprofielen  
 
 

  
  

Gemiddeld Hoog Hoog

GR DUO+

Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland GR OGZ Amstelland

Laag Gemiddeld Hoog

Stichting Regionaal Inkoopbureau Ijmond

 en Kennemerland (RIJK) GR Belastingen Amstelland

GR Omgevingsdienst

 Noordzeekanaalgebied

Laag Laag Gemiddeld

GR Amstelland Meerlandenoverleg GR Amstelland en de 

GR Groengebied Amstelland Meerlanden Werkorganisatie Match Vervoersregio Amsterdam Amstelland

Bank Nederlandse Gemeenten GR GGD Amsterdam-Amstelland

Metropool regio Amsterdam
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Bijlage 3 Citaten uit regelgeving 
 

 
Uit BBV: 
 
Artikel 1  
 
1.  In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. uitzettingen: alle uitgezette middelen; 
b. verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie 

onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft; 
c. financieel belang: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar 

is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid 
bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt; 

d. bestuurlijk belang: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit 
hoofde van stemrecht; 

e. deelneming: een participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin de provincie 
onderscheidenlijk gemeente aandelen heeft; 

2. In dit besluit wordt onder verbonden partij mede verstaan een Europese groepering voor territoriale 
samenwerking als bedoeld in artikel 1 van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering 
voor territoriale samenwerking (EGTS) (PbEU L 210) waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente 
een bestuurlijk en een financieel belang heeft. 

Artikel 5 

Verbonden partijen worden niet geconsolideerd in de begroting en jaarstukken. 

Artikel 8 lid 3 

Het programmaplan bevat per programma: 

a. de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, ten minste toegelicht aan de 
hand van de bij ministeriële regeling vast te stellen beleidsindicatoren; 

b. de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken, en de betrokkenheid hierbij 
van verbonden partijen; 

c. de raming van baten en lasten. 
 
 
Artikel 9 

1. In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot 
relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. 

2. De begroting bevat ten minste de volgende paragrafen, tenzij het desbetreffende aspect bij de provincie 
onderscheidenlijk gemeente niet aan de orde is: 

a. lokale heffingen; 
b. weerstandsvermogen en risicobeheersing; 
c. onderhoud kapitaalgoederen; 
d. financiering; 
e. bedrijfsvoering; 
f. verbonden partijen; 
g. grondbeleid. 
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Artikel 15 

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; 

c. de lijst van 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. 
 
Artikel 36 

In de balans worden onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: 

a. kapitaalverstrekkingen aan: 
1. deelnemingen; 
2. gemeenschappelijke regelingen; 
3. overige verbonden partijen; 

b. leningen aan: 
1. openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale 

overheden; 
2. woningbouwcorporaties; 
3. deelnemingen; 
4. overige verbonden partijen; 

c. overige langlopende leningen; 
d. uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; 
e. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of 

langer; 
f. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

 

Uit Wet gemeenschappelijke regeling (samenwerking tussen gemeenten) 

Artikel 27 

1. Burgemeester en wethouders houden een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente 
deelneemt. 
2. In de registers worden in ieder geval vermeld: 
a. de deelnemers 
b. de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst 
c. de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, 
krachtens de regeling zijn overgedragen 
d. het adres en de plaats van vestiging 
e. of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld. 
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Artikel 34b  

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het 
gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting 
dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de 
deelnemende gemeenten 

Artikel 35  

1. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of 
het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het 
algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk acht weken voordat zij door het bestuur 
van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. 

2. De ontwerp-begroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor 
een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. 

3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het openbaar 
lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk 
orgaan hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt 
de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het 
algemeen bestuur wordt aangeboden.  

4. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van 
de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan, zo nodig, de 
begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun 
zienswijze naar voren kunnen brengen.  

5. Het eerste, derde en vierde lid zijn van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting. In de 
gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald ten aanzien van welke categorieën 
begrotingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken.  

6. De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor 
zover daarvan bij of krachtens deze wet niet is afgeweken. 

  

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&artikel=186&g=2016-12-06&z=2016-12-06
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Bijlage 4 Toetsingsformat P&C producten 
 
Onderstaand format wordt ingevuld bij (minimaal) de begroting en de jaarstukken van een verbonden partij  
 

Datum beoordeling     
Beoordeling Jaarstukken 
gemeenschappelijke regeling 

    

Naam      

Adres van vestiging      

Vestigingsplaats     
Rechtsvorm      

      

De wijze waarop de gemeente 
een belang heeft in de 
verbonden partij en het 
openbaar belang dat ermee 
gediend wordt 

    

Overgedragen bevoegdheden     

Wettelijke voorschriften     

      

      

Onderwerp Opmerkingen en observaties Beoordeling 

Algemeen     
Deelnemers aan de regeling     
Totaal bijdragen door 
deelnemers 

  
  

Bijdrage Ouder-Amstel     

Percentage bijdrage Ouder-
Amstel 

    

      

Financiële positie:     

Wat is de jaarlijkse financiële 
bijdrage? 

 voorbeeld opties beoordeling  1 = in orde 

Wat is de totale jaarlijkse 
financiële bijdrage? 

 voorbeeld opties beoordeling  2 = onzeker 

Aandeel kosten Ouder-Amstel 
in geheel (%) 

 voorbeeld opties beoordeling  3 = niet in orde 

Aandeel begin begrotingsjaar     

Aandeel eind begrotingsjaar     

Wat is het rekeningresultaat 
(financiele resultaat) in het 
begrotingsjaar?  

    

Zijn de risico's voor de 
financiële positie 
geïnventariseerd en goed 
beschreven? 

    

Worden er adequate 
beheersmaatregelen getroffen 
voor de risico's? 

    

Risico inschatting (€)     
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Vrij aanwendbaar vermogen (€)     

Weerstandsratio     

Zijn de reserves gebaseerd op 
besluitvorming en zijn ze reëel? 

    

Zijn er grote mutaties in 
reserves en/of voorzieningen 
die het resultaat beïnvloeden? 

    

Zijn de financiële kengetallen 
BBV (voorzover van 
toepassing) opgenomen en 
hoe is de score? 

    

Eigen Vermogen begin 
begrotingsjaar  

    

Eigen Vermogen eind 
begrotingsjaar 

    

Vreemd Vermogen begin 
begrotingsjaar 

    

Vreemd Vermogen eind 
begrotingsjaar 

    

Solvabiliteit eind begrotingsjaar      

Netto Schuldquote     

Structurele exploitatieruimte     

Zijn er nieuwe leningen 
aangetrokken door de GR, mag 
dit volgens de regeling en zo ja 
is voldaan aan de voorwaarden 
die hieraan door het AB gesteld 
zijn? 

    

Zijn er tussen gemeente en GR 
leningen verstrekt? 

    

- Zo ja voor welke bedragen en 
liggen er overeenkomsten aan 
ten grondslag 

    

- Zijn de leningvoorwaarden 
reëel 

    

      

Wet- en regelgeving:     

Voldoen de jaarstukken aan 
wet- en regelgeving (BBV)? 

    

Zijn de gehanteerde 
afschrijvingstermijnen reëel? 

    

Is er een goedkeurende 
verklaring van de accountant 
op de jaarstukken? 

    

Worden er zorgpunten 
genoemd in het rapport van 
bevindingen van de 
accountant? Zo ja, zijn er 
verbeteracties benoemd? 

    

      

Overige belangrijke zaken:     

Zijn er overige onderwerpen 
die van belang zijn? 

    

Is invulling gegeven aan de 
beleidskaders/beleidsafspraken 
van/met de GR 
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Is er invulling gegeven aan de 
nadere mandaten verstrekt aan 
de GR voor de uitvoering van 
gemeentelijke taken 

    

Is er invulling gegeven aan evt 
afgesproken 
maatwerk/dienstverlening aan 
de gemeente? 

    

Zijn de stukken tijdig 
aangeleverd (en opgeslagen) 

    

Wordt het rekeningresultaat 
juist bestemd/over de 
deelnemers verdeeld (conform 
afspraken in de GR)? 

    

Geeft de afrekening van het 
rekeningresultaat een voor- of 
nadeel voor de gemeente, zo ja 
welk resultaat moet verwerkt 
worden en op welke 
taakvelden/kostenplaatsen? 

    

Is de informatiewaarde van de 
jaarstukken voldoende (3 W's, 
SMART)? 

    

      

Conclusie beoordeling 
(punten die 'onzeker' of 'niet 
in orde' zijn opnemen in 
collegenota) 

    

Financieel risico     

Strategisch risico     

      

Beoordelaars:     

      

 

 


