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Ter inzage gelegde stukken/ bijlagen: 
• ID18.00360 Beleidskader Verbonden partijen, 

juni 2018. 
• IR18.0147 Voorzet nadere werkafspraken van 

het college, juli 2018; 
• IR19.0013 Werkafspraken privaatrechtelijke 

partijen; 
• AU18.12605 Brief van de Auditcommissie aan 

het college van burgemeester en wethouders; 
• AU18.12855 Reactie van het college van 

burgemeester en wethouders op de brief van de 
Auditcommissie. 

Onderwerp: Voorstel tot het vaststellen van werkafspraken in aanvulling op het Beleidskader 
Verbonden partijen 

Gevraagd besluit: 
De werkafspraken met betrekking tot privaatrechtelijke verbonden partijen (IR19.0013) vast te stellen als 
aanvulling op het op 4 juni 2018 vastgestelde Beleidskader Verbonden partijen. 

Pu bl iekssamenvatti ng 
De gemeenteraad heeft op 4 juni 2018 het Beleidskader Verbonden partijen vastgesteld met daarbij de 
toezegging dat nadere werkafspraken over vennootschappen, waarvan de gemeente voor een belangrijk deel 
(mede-) eigenaar is, worden vastgelegd. De Auditcommissie stelt de raad thans voor nadere werkafspraken 
over de vorm en inhoud van de periodieke informatievoorziening vast te stellen. De werkafspraken beogen een 
verbeterde informatievoorziening van het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad over 
de vennootschappen. 

Inleiding 
De gemeenteraad heeft op 4 juni 2018 het Beleidskader Verbonden partijen vastgesteld, met daarbij de 
toezegging dat nadere werkafspraken worden vastgelegd. Afgesproken is dat deze werkafspraken worden 
voorbereid door de Auditcommissie en worden vastgesteld in de gemeenteraad als aanvulling op het 
Beleidskader Verbonden partijen. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in juli 2018 aan de Auditcommissie een voorzet gedaan 
voor nadere werkafspraken. De Auditcommissie heeft deze voorzet met de portefeuillehouder Financiën 
besproken in haar vergaderingen van 24 september en 6 december 2018. Naar aanleiding hiervan heeft de 
Auditcommissie haar bevindingen voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college 
heeft bij brief van 28 januari 2019 in positieve zin gereageerd op de door de Auditcommissie voorgestelde 
werkafspraken. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Met de werkafspraken wordt een verbeterde informatievoorziening van het college van burgemeester en 
wethouders aan de gemeenteraad over de privaatrechtelijke verbonden partijen beoogd, zodat de raad een 
betere invulling kan geven aan zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende functie. 

Kader 
Artikel 169 Gemeentewet gaat over de actieve en passieve informatieplicht van het college van burgemeester 
en wethouders aan de raad. 
In artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is aangegeven welke 
informatie dient te worden opgenomen in de paragraaf verbonden partijen bij de begroting en jaarrekening van 
de gemeente. 
In artikel 21 van de Financiële verordening gemeente Den Helder is aangegeven welke onderwerpen het 
beleidskader (en wijzigingen daarop) behandelt, naast de bepalingen in het BBV. 
De raad heeft op 4 juni 2018 het Beleidskader Verbonden partijen vastgesteld. De thans voorgestelde 
werkafspraken zijn een aanvulling op dit beleidskader. 
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Argumenten 
Deel Ill van het Beleidskader Verbonden partijen gaat over de privaatrechtelijke verbonden partijen en 
hoofdstuk 4 in het bijzonder over de informatievoorziening. 
De Auditcommissie is van mening dat de informatievoorziening naar de raad over de privaatrechtelijke 
verbonden partijen - zoals opgenomen in vorengenoemd beleidskader - onvoldoende tegemoet komt aan de 
informatiebehoefte van de raad. 

Welke verbonden partijen? 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de suggestie gedaan jaarlijks in overleg met de commissie 
Bestuur en Middelen te bezien over welke private partijen specifieke informatie gewenst is. De Auditcommissie 
is van mening dat de raad goed geïnformeerd dient te worden over álle privaatrechtelijke verbonden partijen 
waarin de gemeente 49% of meer aandeelhouder is, zijnde: de NV Port of Den Helder, Ontwikkelings- en 
Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV, de Luchthaven Den Helder BV, Zeestad CV/BV en Baggerbeheer 
Den Helder BV. Door afspraken te maken over de vorm en inhoud van de informatievoorziening is beter 
geborgd dat de informatie is afgestemd op de behoefte van de raad. 

Schriftelijke rapportages 
In het Beleidskader Verbonden partijen is niet verankerd dat het college van burgemeester en wethouders 
periodiek schriftelijk rapporteert aan de raad over de private partijen. De Auditcommissie hecht meerwaarde aan 
schriftelijke rapportages. Voorafgaand aan de behandeling in de commissievergadering kunnen fracties zich 
beter voorbereiden aan de hand van tevoren schriftelijk gedeelde informatie. Dit komt de kwaliteit van de 
behandeling en meningsvorming ten goede. De schriftelijke rapportages hebben voorts een waarde als 
naslagwerk in het kader van de controlerende rol van de raad. 

Inhoud rapportages 
De informatievoorziening dient met name te worden afgestemd op de positie van de gemeente als mede 
eigenaar van de verbonden partij en minder op rol van opdrachtgever van te leveren producten. 
De productinformatie wordt immers betrokken bij de reguliere planning en control-instrumenten (waaronder de 
tussenrapportages). 
Met de voorgestelde werkafspraken wordt het college van burgemeester verzocht in maart informatie te delen 
die van belang is voor de jaarrekening en de kadernota van de gemeente. Daarbij wordt gedacht aan voorlopige 
jaarcijfers, risico's, weerstandsvermogen, belangrijke ontwikkelingen en dergelijke. Desgewenst onder 
voorbehoud van controle door de accountant van de verbonden partij en vaststelling door de Algemene 
vergadering van Aandeelhouders. 
In september dient de informatie te worden toegespitst op aspecten die van belang zijn voor de behandeling 
van de gemeentebegroting. Daarbij kan worden gedacht aan winstwaarschuwingen, een doorkijk naar het 
volgende jaar, financiële meerjaren-prognoses, liquiditeitsposities en dergelijke. 

Extra vergaderingen commissie Bestuur en Middelen 
De Auditcommissie stelt voor de rapportages in april en oktober te agenderen voor een aparte vergadering van 
de commissie Bestuur en Middelen. Het aanvangstijdstip van deze vergaderingen dient zodanig gekozen te 
worden dat de ontwikkelingen bij de private partijen voldoende aandacht krijgen. Het college van burgemeester 
en wethouders wordt met de voorgestelde werkafspraken verzocht de rapportages uiterlijk op 15 maart en 15 
september ter bespreking in de commissie aan te bieden. 
In de commissievergadering kunnen de rapportages worden toegelicht door de portefeuillehouder Financiën 
en/of vertegenwoordigers van de verbonden partijen. 

Het college van burgemeester en wethouders geeft in haar reactie op de voorgestelde werkafspraken aan dat 
een verbeterde informatievoorziening in een rapportage en daarover in gesprek gaan met de raad goed past in 
de bestuurlijke vernieuwing die het college voor ogen heeft. 
De voorbeeld-rapportage van het college in april 2019 wordt met belangstelling tegemoet gezien. 

Maatschappelijk draagvlak 
Het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht. 
De Auditcommissie gaat er vanuit dat een verbeterde informatievoorziening van het college van burgemeester 
en wethouders naar de gemeenteraad de meningsvorming en de kwaliteit van de besluitvorming ten goede 
komt. 

Op grond van artikel 2 onder c. van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 kan er geen 
referendum worden gehouden over gemeentelijke procedures. De voorgestelde werkafspraken tussen de raad 
en het college van burgemeester en wethouders vallen onder deze uitzonderingsbepaling. 
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Het voorgestelde besluit heeft geen duurzaamheidsaspecten. 

Financiële consequenties 
Uit de voorgestelde werkafspraken vloeien geen directe financiële consequenties voort. 

Communicatie 
De voorgestelde werkafspraken hebben voornamelijk een interne werking. 
De externe communicatie kan daarom beperkt blijven. 

Realisatie 
De Auditcommissie heeft de portefeuillehouder Financiën in haar vergadering van 6 december 2018 verzocht te 
bevorderen dat de informatievoorziening over de privaatrechtelijke verbonden partijen in het eerste halfjaar van 
2019 zoveel mogelijk tegemoet komt aan de informatiebehoefte van de raad. 
In april kan de raad een voorbeeld-rapportage van het college van burgemeester en wethouders tegemoet zien. 
De werkafspraken kunnen in het tweede halfjaar van 2019 worden geïmplementeerd. 

Den Helder, 12 februari 2019 

De Auditcommissie, 
Namens dezy......-- 
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