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Samenvatting 
Door het opstellen van een nota verbonden partijen wordt invulling gegeven aan een 

kader hoe de gemeente Ouder-Amstel wil omgaan met haar verbonden partijen en 

wat dit betekent voor de samenwerking met en beoordeling van de door de verbonden 

partijen aan te leveren beleidstukken, begroting en jaarstukken.  

De nota gaat voor het overgrote deel over gemeenschappelijke regelingen als 

verbonden partij (= bestuurlijk en financieel belang). Maar ook de andere 

samenwerkingspartners en de deelnemingen zijn in deze nota opgenomen. 

Hierbij is voor Ouder-Amstel de basis: we zijn SAMEN verantwoordelijk voor de doel-

realisatie! En we werken vanuit een basis van VERTROUWEN waarbij VERANTWOOR-

DING een onmisbaar onderdeel is. 

 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De gemeente Ouder-Amstel heeft tot op heden geen nota verbonden partijen, 

deelnemingen en samenwerkingen Gemeente Ouder-Amstel -2017 (verder 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.  

Een verbonden partij is vanuit het BBV gedefinieerd als een organisatie waar de 

gemeente zowel een financieel als een bestuurlijk belang (zeggenschap) in heeft. 

 

Naast het belang van een goede regionale samenwerking met alle verbonden en niet 

verbonden partijen zijn er een aantal aspecten die maken dat in een kader wordt 

vastgesteld hoe de organisatie en het bestuur ‘kijkt’ naar en omgaat met de 

verbonden partijen. Een paar van de belangrijkste argumenten die ook worden 

genoemd in bijgaande nota zijn: 

 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.  

• 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.  

• 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. Hiermee is er ook meer aandacht 

vanuit de provinciale toezichthouder en de accountant voor de verbonden partijen 
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Wat is er aan de hand? 
De gemeente Ouder-Amstel heeft, gezien vanuit continuering van de verbonden 

partijen, 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 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. 

 

Hoewel de nota vooral gaat over verbonden partijen zijn hierin ook de niet verbonden 

partijen opgenomen, waarmee de gemeente een samenwerkingsrelatie heeft in 

bestuurlijke zin (alleen bestuurlijk belang) of waarin de gemeente een deelneming 

heeft.  

 

 

Wat gaan we doen? 
Met deze nota wordt een invulling gegeven aan de hiervoor genoemde 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 ook een toetsingskader ontwikkelt dat inmiddels 

gehanteerd wordt bij het beoordelen van de begroting en jaarstukken van de 

“verbonden partijen”.  

 

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. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het is mogelijk deze nota achterwegen te laten en per verbonden partij en per 

beleidsdocument, begroting en jaarstukken een afzonderlijke toetsing uit te voeren en 

te bepalen hoe de gemeente zich verhoudt tot verbonden partij en visa versa. Dit 

maakt de beoordeling subjectiever en er bestaat de kans dat bepaalde punten minder 

of niet worden beoordeeld. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Geen extra middelen; in samenwerking met DUO is ook afgesproken dat per 

verbonden partij voor de drie gemeenten één financieel adviseur de drie gemeenten 

ondersteunt om uitvoering te geven aan deze nota. De inhoudelijke beoordeling van 

de verbonden partijen ligt primair bij de gemeente Ouder-Amstel. 
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Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Gemeente Ouder-Amstel en DUO+. En daarnaast zullen de verbonden partijen in het 

reguliere ambtelijke overleg worden geïnformeerd over onze toetsingskaders. 

 

Wat is het vervolg? 
De nota in uitvoering nemen.

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman M.T.J. Blankers-Kasbergen 

 

 

 

 


