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Memo

10 juli 2018
Auditcommissie
College van burgemeester en wethouders
Contouren werkafspraak over extra informatievoorziening specifieke verbonden partijen
Aanleiding
In de raadsvergadering van 4 juni jl. is door het college toegezegd dat een nadere werkafspraak wordt
vastgelegd over extra informatievoorziening aan de raad over verbonden partijen. Deze werkafspraak
wordt voorbereid in de auditcommissie. De gemeenteraad stelt de werkafspraak vast en hij wordt daarmee
onderdeel van het Beleidskader Verbonden partijen.
Contouren werkafspraak
Het kan zijn dat er verbonden partijen zijn waar dusdanige bijzonderheden spelen, dat de standaard
instrumenten voor informatievoorziening uit beleidskader Verbonden partijen niet voldoen (zie de bijlage).
Op die gevallen richt de werkafspraak zich. Tijdens de raadsvergadering heeft de portefeuillehouder een
schets gegeven van de richting voor de werkafspraak: bijvoorbeeld per jaar kijken raad en college in de
auditcommissie of ander gremium welke verbonden partij de komende tijd extra aandacht vraagt.
Vervolgens concrete afspraken maken over wat de extra informatievoorziening inhoudt.
Als we deze richting nader uitwerken komt een paar vragen op:
A. In welk gremium en wanneer vindt de afstemming plaats wat de verbonden partijen zijn die de
komende tijd bijzondere aandacht nodig hebben?
Voorstel: bespreken in de eerste vergadering van het nieuwe jaar van de commissie Bestuur en
Middelen omdat daarin alle partijen zijn vertegenwoordigd in (dat is niet het geval in de
auditcommissie). Het college zorgt voor een voorstel aan de commissie welke verbonden partij(en)
voor de werkafspraak in aanmerking kunnen komen dat jaar. Het voorstel is de basis voor het gesprek
met commissie.
B. Welke criteria bepalen of een verbonden partij bijzondere aandacht nodig heeft naast alle instrumenten
uit het beleidskader?
Te denken is aan:
o Het is een private verbonden partij waar de gemeente een groot deel of alle aandelen van heeft.
o Er zijn bijzondere actuele ontwikkelingen.
o Er zijn (nieuwe) grote financiële risico’s.
o De verbonden partij blijft ernstig in gebreke bij op te leveren producten/resultaatsafspraken
Voorstel: Deze criteria hanteren om tot het voorstel te komen dat onder A is genoemd.
C. Welke extra informatie wil de raad ontvangen over de aangewezen verbonden partij(en) en in welke
vorm?
Voorstel: dit is maatwerk dat met de commissie B en M wordt afgestemd als de keuze wordt gemaakt
welke verbonden partij(en) extra aandacht krijgt in een jaar. In elk geval moet de extra informatie een
directe relatie hebben met de aanleiding waarom de verbonden partij(en) extra aandacht nodig heeft.
Verder valt te denken aan de inzet van instrumenten die niet in het beleidskader zijn opgenomen (zie
bijlage wat wel in het beleidskader is opgenomen) zoals een mondelinge toelichting aan de commissie
door de verbonden partij zelf.
D. Op welk moment wenst de raad de extra informatie te ontvangen?
Voorstel: voor de raad is van belang dat de informatie op een moment komt dat past bij de
beslismomenten van de raad over bijvoorbeeld de eigen jaarrekening en programmabegroting. Rond
april/mei en rond september zijn dan goede momenten.
Op dit moment ziet het college dat de werkafspraak ingezet zou kunnen worden voor Port of Den Helder
en Baggerbeheer.

Voorbeeld concrete werkafspraak
Als voorbeeld kan de werkafspraak op basis van bovenstaande als volgt worden geformuleerd:
-

Het college bereidt een voorstel voor welke verbonden partij(en) in het volgende jaar extra
aandacht nodig heeft/hebben. Die extra aandacht houdt in dat er extra informatie aan de raad
wordt versterkt naast de reguliere instrumenten die vanuit het beleidskader Verbonden partijen
worden ingezet.

-

Het college hanteert voor dat voorstel de volgende criteria:
o Het is een private verbonden partij waar de gemeente een groot deel of alle aandelen van
heeft.
o Er zijn bijzondere actuele ontwikkelingen.
o Er zijn (nieuwe) grote financiële risico’s.
o De verbonden partij blijft ernstig in gebreke bij op te leveren producten/resultaatsafspraken

-

Het voorstel wordt aangeboden aan de commissie Bestuur en Middelen en besproken in de eerste
vergadering van het (nieuwe) jaar.

-

Met de commissie B en M wordt besproken of de commissie zich kan vinden in de in het voorstel
aangewezen verbonden partijen .

-

Met de commissie B en M wordt besproken welke extra informatie de raad krijgt en wanneer:
o De extra informatie heeft een directe relatie met de aanleiding waarom de verbonden
partij(en) extra aandacht nodig heeft.
o Rond april/mei en rond september zijn goede momenten omdat ze vooraf gaan aan de
besluitvorming van de raad over de eigen programmabegroting en -jaarrekening.

Bijlage instrumenten informatievoorziening volgens wetgeving en beleidskader Verbonden
partijen
Gemeenschappelijke regelingen
-

Actief en passief informatie verstrekken door college aan raad
Paragraaf Verbonden Partijen in programmabegroting en -jaarrekening
Bewaking levering prestaties en afstemming over beleidsvorming in reguliere P&C cyclus
Commissievergaderingen
Algemene financiële en beleidsmatige kaders en voorlopige jaarrekening van GR aan raad
Zienswijze door raad op ontwerp-begroting GR
Wettelijke verantwoordings- en inlichtingenplicht
Format kadernota GR en procedurevoorstel zienswijze op kadernota door raad
Handreiking voor GR t.b.v. opstellen van een bestuursrapportage
Publicatie van Ab-agenda’s en Ab-stukken
Werkbezoeken
Evaluaties
Handreiking majeure beleidsprocessen om raad te betrekken bij beleidsontwikkeling
Afspraken met GR over informatieverstrekking op basis van artikel 17 Wgr

Zie voor toelichting Beleidskader verbonden partijen deel II, H4
Privaatrechtelijk verbonden partijen
- Actief en passief informatie verstrekken door college aan raad
- Paragraaf Verbonden Partijen in programmabegroting en -jaarrekening
- Bewaking levering prestaties en afstemming over beleidsvorming in reguliere P&C cyclus
- Twee keer per jaar brede toelichting in raadscommissie
- Commissievergaderingen
- Evaluaties
- Wettelijke verantwoordings- en inlichtingenplicht
- Werkbezoeken
Zie voor toelichting Beleidskader verbonden partijen deel III, H4

