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Betreft: Plan van aanpak opvolging aanbevelingen RKC-onderzoek 'Informatie over verbonden 
partijen aan de gemeenteraad' 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
In de raadsvergadering van 28 november 2016 heeft u de conclusies en aanbevelingen overgenomen 
van het onderzoek 'Informatie over verbonden partijen aan de gemeenteraad' van de 
Rekenkamercommissie (RKC). Het onderzoek had als onderzoeksvraag: Welke informatie over 
verbonden partijen is voor de gemeenteraad beschikbaar en biedt deze informatie 
kwalitatief voldoende inzicht voor de gemeenteraad? 
 
Het RKC-onderzoek bevat vier aanbevelingen die we allemaal overnemen.  
We geven hierna het Plan van aanpak (PVA) weer voor de implementatie van de aanbevelingen. 
 
 
Plan van aanpak wijze van uitvoering aanbevelingen doorwerkingsonderzoek 
 

Aanbeveling 1 

Actualiseer de financiële verordening en de nota verbonden partijen 

Actie Planning 

a. Geactualiseerde financiële verordening aanbieden aan raad. 1
e
 kwartaal 2017. 

b. Geactualiseerde Nota Verbonden partijen aanbieden aan raad. 2
e
 kwartaal 2017. 

Toelichting 

De actualisering van de financiële verordening is opgepakt. Deze wordt in het eerste kwartaal aan de 

raad aangeboden. De vernieuwingen van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) en de 

aanpassingen naar aanleiding daarvan in de modelverordening van de VNG zijn daar tevens in 

meegenomen.  

 

De Nota verbonden partijen vraagt de nodige aandacht. De gemeente heeft met een grote diversiteit 

aan verbonden partijen te maken en er zitten zowel bestuurlijke, juridische als financiële aspecten aan 

deze nota. We zijn er op gericht deze in het tweede kwartaal aan te bieden aan de raad. 

 
 

Aanbeveling 2 

Voldoe aan de wettelijke eisen uit het Bbv en de Wgr
1
 in de paragraaf verbonden partijen 

Actie Planning 

a. Het bestaande format in de paragraaf Verbonden partijen 

aanpassen aan de wettelijke vereisten. 

Gerealiseerd vanaf 

programmabegroting 2017. 

b. Werkafspraken maken, bijv. in de regionale adviescommissie, 

over hoe de ontbrekende (financiële) informatie ingevuld kan 

worden. 

Streven is medio 2017. 

 

c. Afspraken over aanleveren P&C-documenten  van overige 

verbonden partijen zoveel mogelijk strak bewaken. 

Continu. 

Toelichting 

a. Bij de programmabegroting 2017 hebben we het format in de paragraaf Verbonden partijen, dat 

per verbonden partij wordt ingevuld, uitgebreid en aangepast aan de wettelijke vereisten. Dit 

uitgebreide format wordt voortaan gebruikt. 

 
b. Recent is een project gestart in Noord-Holland Noord-verband om de gemeenschappelijke 

regelingen beter te volgen en de raad beter te bedienen, onder andere in het ontwikkelingen van 
een zienswijze. Hoe de financiële informatie wordt gecompleteerd kan hier ook onderdeel van zijn. 

 
c. De gemeente participeert in een aantal BV’s. Die draaien niet van nature mee in het stramien van 
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de gemeente en gemeenschappelijke regelingen van het opleveren van de programmabegroting, 
programmarekening etc. Deze organisaties worden wel vermeld in de paragraaf ‘Verbonden 
partijen’. De gemeente moet deze organisaties steeds goed bewaken ten aanzien van het 
opleveren van de relevante P&C-documenten. 

1 
Wgr: Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

Aanbeveling 3 

Leg duidelijk uit welk openbaar belang de verbonden partij dient 

Actie Planning 

a. Opnemen en invullen in het format in de paragraaf Verbonden 

Partijen. 

Gerealiseerd vanaf 

programmabegroting 2017. 

b. Toetsen in proces programmarekening of het openbaar belang 

steeds actueel tot uiting komt.  

In proces 

programmarekening 

opnemen. 

Toelichting 

a. Het Bbv heeft de verplichte toelichting op de verbonden partijen veranderd. In dat kader is bij de 

programmabegroting 2017 al gekozen voor een verruimde toelichting op de verbonden partijen, 

aansluitend op de gewijzigde voorschriften. 

 

b. Een verandering is dat vanaf 2017 de informatie over een verbonden partij bij het desbetreffende 

programma moet worden opgenomen. Daar past ook de toelichting op de inhoudelijke doelstelling 

goed bij. 

 
 

Aanbeveling 4 

Verstrek de raadsinformatie en leg verantwoording af over het gevoerde bestuur 

Actie Planning 

a. Met ingang van 2017 wordt bij de desbetreffende programma’s 

uitgebreider toegelicht wat de stand van zaken is en wat is 

gerealiseerd. 

Informatie is vanaf 2017 

uitgebreid. Toelichting moet 

nog worden toegedeeld aan 

de programma’s cf. de 

nieuwe voorschriften. 

b. Met de auditcommissie de paragraaf Verbonden Partijen uit de 

programmabegroting 2017 en programmarekening 2016 

evalueren om te toetsen of de informatievoorziening is verbeterd. 

Bij bespreking van de 

programmarekening 2016. 

Toelichting 

a. Er zijn al stappen gezet in het verbeteren van de informatievoorziening bijv. door een uitgebreidere 
toelichting te geven in de programmabegroting 2017. Verdere verbetering vindt plaats door in de 
programma’s de bijdrage van de verbonden partijen aan de doestellingen van de gemeente op te 
nemen en daarover te verantwoorden 

 
b. Bij de komende planning- en controldocumenten kan in de auditcommissie worden nagegaan of 

de informatie groeit tot het juiste niveau.  

 

Informeren raad over voortgang 
Conform het raadsbesluit ontvangt u dit PVA voor 1 februari 2017. In de programmarekening 2016 
wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van de vier aanbevelingen. 
 
 
Den Helder, 24 januari 2017. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 
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