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Onderwerp

: Eindrapport Verbonden Partijen

Voorgesteld besluit : de conclusies en aanbevelingen uit het rapport
over te nemen en het college te verzoeken een voorstel aan de Raad te doen
voor uitwerking van de aanbevelingen zoals genoemd op bladzijde 10 van de
Bestuurlijke Nota in het rapport.

Samenvatting
In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft bureau
Jacques Necker een onderzoek uitgevoerd naar Verbonden Partijen. Het eindrapport
is eind mei aan de raadsleden aangeboden. De Rekenkamercommissie is van
mening dat de rapportage geen eindstation is. Het is een vertrekpunt voor College en
Raad om effectiever te sturen in de relatie tussen gemeente en Verbonden Partijen.
Op basis van het onderzoek doet de Rekenkamercommissie de volgende
aanbevelingen:
1. Heroverweeg als gemeente de Visie regionale samenwerking, en breidt het
bestaande beleidskader uit met zaken zoals genoemd bij conclusie 1, namelijk:
- Het inzetten van verbonden partijen om gemeentelijke doelen te realiseren en/of
maatschappelijke effecten te bereiken.
- De afspraken die de gemeente maakt met verbonden partijen om tot doelrealisatie
te komen (bv. prestatieafspraken).
- Het monitoren van de beleidsuitvoering door verbonden partijen, met als doel
toezicht/controle te kunnen hebben op de realisatie van doelen (verantwoording over
het nakomen van de afspraken).
2. Leg in de paragraaf Verbonden Partijen voor iedere verbonden partij meetbare
gemeentelijke doelen vast die de gemeente door deelname aan de betreffende
verbonden partij beoogt te realiseren.
3. Pas de Financiële Verordening aan en leg daarin (in artikel 8) vast dat het college
de raad voorafgaand aan het aangaan van een financiële verplichting die niet in de
begroting is opgenomen om goedkeuring moet vragen, dit om te voorkomen dat je
als raad achteraf voor voldongen feiten wordt gesteld. Expliciteer hierbij de hoogte
van het bedrag waarvoor deze verplichting geldt.
4. Maak met zowel de VRK als de Zeehaven IJmuiden N.V. afspraken over hoe de
gemeente geïnformeerd wenst te worden over de beleidsuitvoering door deze
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verbonden partijen. Expliciteer hierin dat verantwoording over doelrealisatie centraal
moet staan.
5. Maak als college en raad heldere afspraken over hoe laatstgenoemde
geïnformeerd wil worden. Ook in deze informatiestroom moet de realisatie van
doelen centraal staan.
6. Heroverweeg als raad de constructie zoals de gemeente deze met Zeehaven N.V.
is aangegaan: onderzoek de mogelijkheden en de wenselijkheid om het bestuurlijk
arrangement te veranderen. Laat u hierbij informeren door een deskundige partij.
7. Zorg dat je als gemeente actief en aan de voorkant betrokken bent bij de
totstandkoming van de kadernota en productenbegrotingen van de VRK, zodat je de
zekerheid hebt dat deze ook aansluiten bij de doelen die je als gemeente zelf hebt,
alsook bij het maatschappelijk belang dat de gemeente door deelname aan de
verbonden partij beoogt te bereiken.

Waarom naar de Raad?
Gemeenten hebben uiteenlopende redenen om delen van de uitvoering van beleid bij
een verbonden partij onder te brengen. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanuit het oogpunt
van efficiëntie, of omdat er een mogelijke kwaliteitsverbetering wordt verondersteld.
Maar het kan ook zijn dat een gemeente bepaalde risico’s probeert af te dekken door
uitvoering van taken extern te plaatsen.
Een raad kan zijn controlerende taak alleen naar behoren uitoefenen als de
kaderstelling aan de voorkant op orde is.
In dit onderzoek stond de kaderstelling door de raad en de controle die daarop volgt,
centraal. Daarnaast is aandacht besteed aan de sturingsrelatie tussen college en
verbonden partijen. Bepalend voor een doeltreffende uitvoering is namelijk ook een
doelmatig ingerichte sturingsrelatie tussen college en verbonden partij.

Doelstelling en beoogd meetbaar effect
De rapportage kan een vertrekpunt zijn voor College en Raad om effectiever te
sturen in de relatie tussen gemeente en Verbonden Partijen.

Communicatie
N.v.t.

Kosten, baten, dekking
N.v.t

De Rekenkamercommissie
De secretaris,
De voorzitter,

A.F.K. Klinkenberg

J.E. van der Boon
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