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Geachte leden van de Raad, 

Voor het najaar van 2010 en het eerste kwartaal van 2011 heeft de Rekenkamer West-Twente een 
onderzoek naar Verbonden Partijen gepland. Dit onderwerp is door het presidium gekozen uit een 
voorstel van zes verschillende onderzoeksonderwerpen. 

De gemeente Hellendoorn werkt met verbonden partijen samen om haar maatschappelijke ambities te 
verwezenlijken. Kort gezegd is een verbonden partij een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 
organisatie waarin een gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Dit laatste kan bij 
sommige verbonden partijen om een aanzienlijk bedrag gaan. Om deze reden is het van belang dat de 
gemeenteraad zicht heeft op verbonden partijen. 

Om bij te dragen aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad wil de rekenkamer met dit 
onderzoek laten zien: 

• Of de uitvoering door verbonden partijen volgens de door de raad gestelde kaders verloopt. 

• Of de sturingsrelatie tussen college en verbonden partijen doelmatig is ingericht. 

In het eindrapport zal de gemeente Hellendoorn worden vergeleken met Rijssen-Holten. Bijgevoegd vindt 
u ter kennisname de onderzoeksopzet. Hierin vindt u onder meer de centrale vraagstelling, de planning 
van het onderzoek en een globale indicatie van de belasting voor de ambtelijke organisatie (interviews / 
opvragen documenten). Binnenkort zal met uw gemeentesecretaris contact worden opgenomen over de 
uitvoering van het onderzoek en het/naken van enkele werkafspraken. 

Met vriendelijke groeten, 

•n 

i - ^ Roel Freske / /" 
Direëteur ReReiikaryfer West-Twente 

In afschrift aan^ae collegeleden van Hellendoorn 

mailto:nicolette@necker.nl
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1 Aanleiding en doelstelling 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Hellendoorn werkt met een tiental verbonden partijen samen om haar 
maatschappelijke ambities te verwezenlijken. Veelal doet zij dit samen met een aantal 
andere gemeenten. In het samenwerkingsverband Regio Twente bijvoorbeeld stemmen 14 
gemeenten hun beleid af op het gebied van Gezondheid, Veiligheid en Leefomgeving. 
Concrete uitvoeringstaken heeft de gemeente onder andere belegd bij de 
gemeenschappelijke regeling Soweco (taken met betrekking tot uitvoering van de Wet 
sociale werkvoorziening) en de Stadsbank Oost-Nederland (schuldhulpverlening). 

Kort gezegd is een verbonden partij een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie 
waarin een gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Dit laatste kan bij 
sommige verbonden partijen om een aanzienlijk bedrag gaan. Een gemeenschappelijke 
regeling is één type verbonden partij. Ander typen zijn bijvoorbeeld een stichting of een 
N.V. 

Het presidium van Hellendoorn besloot op 29 november j l. uit een voorstel van zes 
verschillende onderzoeksonderwerp tot dit onderzoek Verbonden Partijen. De Rekenkamer 
West Twente gaat het onderzoek begin 2011 uitvoeren. In het onderzoeksrapport wordt 
Hellendoorn met Rijssen-Holten vergeleken. In deze gemeente heeft de Rekenkamer West 
Twente eind 2010 een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. 

1.2 Doelstelling 

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 (door de samenwerking met andere gemeenten), 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. 

Of deelname aan een verbonden partij deze verwachtingen ook waarmaakt, is voor veel 
gemeenteraden een 'black box'. Men weet het simpelweg niet. De informatievoorziening 
naar de raad over verbonden partijen blijkt vaak niet op orde. Hierdoor heeft de raad 
onvoldoende zicht op doelrealisatie, en dus ook in mogelijke financiële en bestuurlijke 
risico's die hiermee samenhangen. Omdat het hier gaat om de uitvoering van publieke 
taken vinden veel rekenkamers dit een kwalijke zaak: de gemeenteraad kan zijn 
controlerende taak immers niet goed uitoefenen. 
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Het is dus van belang dat de gemeenteraad zicht heeft op verbonden partijen. Met name 
de vraag of de uitvoering door verbonden partijen volgens de door hem gestelde kaders 
verloopt staat hierbij centraal. Dit betekent ook dat kaderstelling aan de voorkant op orde 
moet zijn. Doelen moeten specifiek en meetbaar geformuleerd zijn, zodat het voor de raad 
mogelijk is te monitoren of de uitvoering door een verbonden partij tot realisatie van deze 
doelen leidt. Een goed algemeen beleidskader (bijvoorbeeld een gedegen paragraaf 
verbonden partijen in de programmabegroting en -rekening) kan deze doelen vastleggen. 

In dit onderzoek staat de kaderstelling door de raad en de controle die daarop volgt, 
centraal. Bepalend voor een doeltreffende uitvoering is naar onze mening echter ook een 
doelmatig ingerichte sturingsrelatie tussen college en verbonden partijen. Daarom zullen 
wij voor ook dit aspect mee nemen in het onderzoek. Het heeft meerwaarde dat de 
raadsleden aan het begin van hun bestuursperiode een goed inzicht hebben in deze 
thematiek. 

2 Analysekader 

Bij een verbonden partij is er sprake van 'sturen op afstand'. Als een 'opdrachtgever' heeft 
de gemeente de uitvoering van een taak uitbesteed. Desondanks blijft zij verantwoordelijk 
voor, en aanspreekbaar op de uitvoering van taken. Belangrijker nog dan het financiële 
argument (een doelmatige inzet van publiek geld) is wellicht het inhoudelijke argument: er 
is sprake van realisatie van maatschappelijke doelen en effecten. Daarom is het van 
belang dat het college voldoende waarborgen inbouwt om toezicht te kunnen houden op 
verbonden partijen, met als doel de financiële en inhoudelijke risico's zo klein mogelijk te 
houden. Ook moet helder zijn hoe het college (en soms de raad) omgaat met 'dubbele 
petten' als opdrachtgever en lid van verbonden partijen. 

Het is de taak van de raad om aan te geven wat de (financiële en inhoudelijke) kaders zijn 
en wat de publieke taak is die de verbonden partij gaat uitvoeren. De raad stelt vast welke 
doelen er gerealiseerd moeten worden, bijvoorbeeld in de programmabegroting of een 
beleidsnota. Het is vervolgens ook aan de raad om de realisatie van de doelen te 
controleren. 

In de sturing en controle op verbonden partijen staan vier activiteiten centraal: 
kaderstellen, beheersen, controleren en verantwoorden. Rekening houdend met de 
dualistische verhoudingen en de onderscheidende taken en verantwoordelijkheden van 
raad, college en verbonden partij, kunnen die vier activiteiten als volgt in een conceptueel 
model worden weergegeven: 
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Figuur 2. Activiteiten verbonden partijen in het duale bestel 
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Naast toezicht en controle op doelrealisatie is een belangrijke taak van het college om het 
financiële welzijn van een verbonden partij in de gaten te houden. Bij een 
gemeenschappelijke regeling zijn het namelijk uiteindelijk de deelnemende gemeenten die 
eventuele financiële tekorten gezamenlijk moeten aanvullen. In theoretische zin valt dit 
onder 'ondoelmatig' handelen, in de praktijk kan de gemeente voor grote verplichtingen 
gesteld worden. In het onderzoek zal hier dan ook expliciet aandacht aan besteed worden, 
onder andere door in de planning-en-control documenten te kijken naar hoe de gemeente 
ingaat op de risico's die zij loopt in de samenwerking met verbonden partijen. Ook zal 
gekeken worden naar de wijze waarop over het weerstandsvermogen van verbonden 
partijen gerapporteerd wordt. 
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3 Centrale vraag en deelvragen 

3.1 Centrale vraag 

Wij hebben voor dit onderzoek de volgende centrale vraag geformuleerd: 

Stelt de door het college verstrekte informatie de raad in staat te bepalen of de 
deelname aan verbonden partijen bijdraagt aan de realisatie van gemeentelijke 
doelen? 

3.2 Deelvragen 

Deze centrale vraag hebben wij verder uitgewerkt in deelvragen. De deelvragen zijn 
gegroepeerd naar beleidskader en verdieping sturing en controle. 

Beleidskader 

1. Welk algemeen beleidskader wordt in de gemeente gehanteerd voor de aansturing van 
en controle op verbonden partijen? 

2. Wat is de kwaliteit van dit algemene beleidskader? 
a. Zijn doelen en instrumenten duidelijk en consistent geformuleerd, zowel per 

verbonden partij als algemeen m.b.t. de samenwerking met en aansturing van 
verbonden partijen? 

b. Voldoet het beleidskader aan de eisen zoals gesteld in het BBV? 
3. Hoe is de rolverdeling tussen raad en college in de kaderstelling van en controle op 

verbonden partijen? 

Verdieping: sturing en controle 

4. Hoe geeft het college invulling aan de relatie met verbonden partijen? 
a. Welke afspraken zijn met verbonden partijen gemaakt op het gebied van de 

realisatie van doelstellingen? 
b. Op welke wijze wordt door verbonden partijen verantwoording afgelegd over de 

realisatie van doelstellingen? 
c. Op welke wijze wordt door de verbonden partijen verantwoording afgelegd over 

het afdekken van risico's en andere beheersmaatregelen? 
5. Welke informatie ontvangt de raad ten aanzien van de realisatie van de doelstellingen 

door verbonden partijen? 
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6. Is deze informatie toereikend om de realisatie van doelstellingen door verbonden 
partijen periodiek te kunnen beoordelen? 

4 Fasering onderzoek 

4.1 Fase 1: Startgesprek gemeentesecretaris 

Wij beginnen het onderzoek met een telefonisch startgesprek met de gemeentesecretaris 
voorafgaand aan de feitelijke uitvoering van een onderzoek. Een startgesprek vergroot het 
draagvlak voor het onderzoek bij de organisatie en vergemakkelijkt de uitvoering, doordat 
de benodigde informatie als gevolg van persoonlijke kennismaking en afstemming in de 
praktijk sneller wordt aangeleverd. 

4.2 Fase 2: Beleidskader 

In deze fase van het onderzoek brengen wij het beleidskader voor verbonden partijen in 
kaart en toetsen wij het aan de uitgangspunten uit het BBV. Wij richten ons hierbij op de 
volgende (beleids)documenten: 

• de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet; 
• de paragraaf Verbonden Partijen in begrotingen en jaarstukken 2008-2010; 
• de nota Verbonden Partijen (indien aanwezig); 
• en eventuele andere aanvullende relevante (beleids)documenten. 

Hiermee brengen wij in kaart in hoeverre de gemeente Hellendoorn algemene kaders heeft 
gesteld voor de deelname aan verbonden partijen. Ter verificatie van onze bevindingen 
houden wij een duo-interview met de concerncontroller en de gemeentesecretaris. 

4.3 Fase 3: Verdieping sturing en controle 

In deze fase van het onderzoek maken wij een verdiepingsslag. Door te focussen op twee 
verbonden partijen toetsen wij op welke wijze het algemene beleid in de praktijk wordt 
toegepast. Wij houden per verbonden partij drie interviews, en wel met: 

• de verantwoordelijk beleidsambtenaar; 
• de bij deze verbonden partijen betrokken portefeuillehouder(s); 
• de verbonden partijen zelf. 

Doel van deze interviews is om inzicht te krijgen in de sturingsrelatie tussen gemeente en 
verbonden partij. De vier activiteiten kaderstellen, beheersen, controleren en 
verantwoorden staan in deze analyse centraal. Welke afspraken zijn aan de voorkant 
gemaakt en hoe legt de verbonden partij verantwoording af aan de gemeente over de 
behaalde resultaten? 
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Ook bestuderen wij in deze fase de informatievoorziening aan de raad. Welke informatie 
ontvangt de raad over de geselecteerde verbonden partijen en is deze informatie ter 
kennisgeving of moet de raad er een besluit over nemen? Ook kijken we naar hoe de 
informatievoorziening en de besluitvorming past in de planning-en-controlcyclus. 

4.4 Fase 4: Raadsworkshop 

Om te onderzoeken in welke mate de raad van Hellendoorn zelf zicht heeft op verbonden 
partijen, stellen wij voor in deze fase van het onderzoek een plenaire sessie met de raad 
te organiseren. Doel van deze bijeenkomst is om van raadsleden te horen hoe zij de 
verantwoording en informatievoorziening over verbonden partijen ervaren. In de workshop 
stellen we de vier eerder genoemde activiteiten aan de orde, maar zal ook in meer 
algemene zin gesproken worden over hoe de raad aankijkt tegen samenwerking met 
verbonden partijen. 

4.5 Fase 5: Opstellen rapportage 

In deze laatste fase van het onderzoek stellen wij het onderzoeksrapport op. Dit rapport 
bestaat uit een bevindingendeel (Nota van Bevindingen) en een bestuurlijk deel 
(conclusies en aanbevelingen) Wij stellen voor de twee onderzoeksfasen (beleidskader, 
inventarisatie en sturing en controle) als aparte hoofdstukken in de Nota van Bevindingen 
op te nemen. In het onderzoek is het normenkader zoals u dat vindt in de bijlage leidend. 

De aanbevelingen formuleren wij op basis van de bevindingen in Hellendoorn. Wij richten 
ons hierbij zowel op de raad als het college. In het eerste geval zullen het vooral 
aanbevelingen zijn hoe de raad beter zicht kan krijgen op de realisatie van doelen door 
verbonden partijen en de mogelijkheden die hij hiertoe heeft. In de aanbevelingen naar het 
college zullen wij verbeteringen voorstellen voor de sturingsrelatie met verbonden partijen 
(bijvoorbeeld: prestatieafspraken), en de informatievoorziening naar de raad (bijvoorbeeld: 
tussenrapportages). 

Na het ambtelijk wederhoor passen wij feitelijke onjuistheden aan in de definitieve versie 
van de bevindingenhoofdstukken. Vervolgens stellen wij het eindrapport op. Dit 
eindrapport bespreken we met de raad van Hellendoorn. 
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5 Planning 

Voor de vijf stappen in het onderzoek hanteren wij de volgende planning: 

Fase 

Telefonisch startgesprek 

Opstellen normenkader 

Documentenanalyse 

Interview concerncontroller en secretaris 

Raadsworkshop 

Interviews verdiepende gedeelte (6) 

Opstellen NvB 

Verwerken ambtelijk wederhoor 

Bestuurlijk wederhoor 

Doorlooptijd 

December 

Januari 

Januari 

Januari 

Februari 

Februari 

Februari 

p.m. 

p.m. 
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6 Bijlage: normenkader 

Algemeen beleid 

Deelvraag 

1. Welk beleidskader wordt in de 
gemeente gehanteerd voor de 
aansturing van en controle op 
verbonden partijen? 

2. Wat is de kwaliteit van dit 
beleidskader 
a. Zijn doelen en instrumenten 

duidelijk en consistent 
geformuleerd? 

b. Voldoet het beleidskader aan de 
eisen zoals gesteld in het BBV? 

3. Hoe is de rolverdeling tussen raad en 
college in de kaderstelling van en 
controle op verbonden partijen? 

Normen 

Beschrijvende vraag (geen beoordeling) 

• Het beleid bevat een visie op de 
samenwerking met verbonden partijen in 
relatie tot de realisatie van gemeentelijke 
doelen (BBV, art. 15) 

• Voor de samenwerking met verbonden 
partijen zijn doelen geformuleerd, die 
consistent en duidelijk geformuleerd zijn 

• Het beleid gaat in op de instrumenten die de 
gemeente inzet om tot doelrealisatie te 
komen 

• Het beleid gaat per verbonden partij in op 
de beleidsvoornemens die de gemeente 
heeft met deze verbonden partij (BBV, art. 
15) 

• Er is een duidelijke rolverdeling tussen raad 
en college op papier gesteld, en die wordt in 
de praktijk ook nageleefd 
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Verdieping sturing en controle 

Deelvraag 

4. Hoe geeft het college invulling aan de 
relatie met verbonden partijen? 
a. Welke afspraken zijn met de 

verbonden partijen gemaakt op het 
gebied van de realisatie van 
doelstellingen? 

b. Op welke wijze wordt door de 
verbonden partij verantwoording 
afgelegd over de realisatie van 
doelstellingen? 

5. Welke informatie ontvangt de raad ten 
aanzien van de realisatie van de 
doelstellingen van de drie 
geselecteerde verbonden partijen? 

6. Is deze informatie toereikend om de 
realisatie van doelstellingen door de 
drie geselecteerde verbonden partijen 
periodiek te kunnen beoordelen? 

Normen 

• In de relatie met de verbonden partij heeft 
de gemeente (het college) de 'pet 
bestuurder van een verbonden partij' 
gescheiden van de 'pet opdrachtgever' 

• Het college heeft met iedere verbonden 
partij specifieke afspraken gemaakt ten 
aanzien van de eerder genoemde taken 
en/of activiteiten (bv. in een 
prestatieovereenkomst) 

• Het college heeft met iedere verbonden 
partij specifieke afspraken gemaakt over de 
wijze, frequentie en inhoud van de 
verantwoordingsinformatie ten aanzien van 
de realisatie van doelen, taken en/of 
activiteiten 

• De verantwoordingsinformatie zoals 
aangeleverd door de verbonden partij aan 
het college is conform deze afspraken 

• Deze verantwoordingsinformatie gaat in op 
zowel financiële als inhoudelijke resultaten 

• Deze verantwoordingsinformatie gaat in op 
(eventuele) bestuurlijke, financiële en/of 
inhoudelijke risico's (kwaliteit/effectiviteit) 
voor de uitvoering van de publieke taak 

• Raad en college hebben duidelijke 
afspraken gemaakt over de wijze, frequentie 
en inhoud van de informatie die de raad van 
het college ontvangt over verbonden partijen 

• De informatie die de raad ontvangt maakt 
inzichtelijk in hoeverre gemeentelijke doelen 
gerealiseerd worden door de verbonden 
partij 

• De timing en frequentie waarin de raad deze 
informatie ontvangt stelt hem in staat -
indien noodzakelijk - tijdig in te grijpen 
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