
GESPREKSNOTITIE 
Aan de leden van de commissie Bestuur en Middelen 

Datum: 27 februari 2013 

Betreft: Terugkoppeling resultaten Ronde Tafel Gesprekken inzake Verbonden partijen 

Op 25 juni 2012 werd door de gemeenteraad aangenomen motie nr. 10.1, waarin het college onder 
meer werd opgedragen "een aparte themabijeenkomst te organiseren voor raads- en commissieleden 
waarin uitleg wordt gegeven en van gedachten kan worden gewisseld over de rol van de raad bij 
deelnemingen in relatie tot de rollen van het college van burgemeester en wethouders, de Algemene 
vergadering van Aandeelhouders (AvA) en de Raad van Commissarissen (of Raad van Toezicht)". 

Op 13 november 2012 is heb ik over het onderwerp Verbonden partijen een oriënterende bijeenkomst 
gehouden met enkele leden van uw commissie, dit ter voorbereiding op een later te houden 
themabijeenkomst. In plaats van deze themabijeenkomst zijn op 14 februari 2013 over genoemd 
onderwerp twee Ronde Tafel Gesprekken gehouden, waaraan door een meerderheid van de leden 
van uw commissie werd deelgenomen. 

Bij de Ronde Tafel Gesprekken werd informatie verstrekt over algemene, juridische en financiële 
aspecten van het gemeentelijk deelnemingenbeleid. Ook werden naar aanleiding daarvan door u 
gestelde vragen beantwoord. Tot slot kwamen suggesties aan de orde met betrekking tot de voor 
2013 geplande actualisering van het gemeentelijk deelnemingenbeleid. Een en ander heeft geleid tot 
het voornemen mijnerzijds om het gemeentelijke deelnemingenbeleid in ieder geval op de navolgende 
onderdelen te actualiseren, te concretiseren en/of aan te scherpen. 

1. Actualisering aantal en specificatie gemeentelijke privaatrechtelijke en publiekrechtelijke 
deelnemingen. 

2. Aanscherping rolverdeling annex bevoegdheidsverdeling raad en college. 

3. Actualisering en concretisering omschrijving van met per deelneming gemoeid publiek belang 
(incl. introductie periodieke evaluatie). 

4. Standaardisering en borging informatievoorziening naar de raad (formats). 

5. Uitwerking toezicht op realisatie afgesproken doelstellingen per deelneming. 

6. Actualisering en herijking gemeentelijk toezichtsprotocol per deelneming. 

7. Aanscherping beheer gemeentelijk Register Verbonden partijen (incl. digitale ontsluiting). 

8. Aanscherping en concretisering paragraaf Verbonden partijen in Programmabegroting en 
Programmarekening op onderdelen risico's voor gemeente en perspectief opvolgende jaren . 

Graag verneem ik, of u zich in bovengenoemd voornemen kunt vinden, dan wel dat u de uitwerking 
daarvan op onderdelen zou willen aanvullen. Aan de hand van uw inbreng wordt door u mede richting 
gegeven aan de actualisering van het gemeentelijk deelnemingenbeleid. 

Te uwer informatie treft u bijgaand aan de huidige Beleidsnota Verbonden partijen 2009 alsmede de 
hand-out^^aJsLdie tijdens eerdergenoemde Ronde Tafel gesprekken werden uitgedeeld. 


