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Argumenten 

1.1 De huidige nota verbonden partijen 2007 is niet 

meer ‘up-to date’. Actuele ontwikkelingen zijn meege- 

wogen zoals de nieuwe Wet gemeenschappelijke 

regelingen, en de vaststelling van de strategische kaart 

door de raad waarbij de behoefte van de raad op meer 

grip helder is geworden. Ook is er een gevolg gegeven 

aan de motie van de gemeenteraad d.d. 14 april 2015 

waarin is verzocht om het nadrukkelijker agenderen in 

raadsvergaderingen van jaarstukken van een drietal 

verbonden partijen. Het doel van deze nota is inzicht 

geven in het beleid en de structuur van de verbonden 

partijen en de sturing hierop vanuit het college en de 

raad. 

1.2 Alertheid. 

Deze nota geeft inzicht in de verschillende mogelijk- 

heden die college van B&W en gemeenteraad hebben 

én maatregelen die zij nemen om op een zorgvuldige 

wijze om te gaan met verbonden partijen. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van het denkkader Strategie samen- 

werken; op beleidsrijke verbonden partijen moet je 

alerter zijn dan die zien op bedrijfsvoering. Een over- 

zicht van de verbonden partijen, gedifferentieerd naar 

taakniveau is als bijlage | aan de Nota toegevoegd. 



Concreet houdt het in dat jaarlijks een aantal verbonden 

partijen (Top X) wordt benoemd waarbij standaard de 

financiële stukken alsook beleidsmatige informatie 

worden gemonitord en geagendeerd ter bespreking in 

de raadsvergaderingen via het vaste agendapunt terug- 

koppeling verbonden partijen. Deze Nota is voor de 

raad een kader van waaruit wordt aangegeven hoe 

college en raad handen en voeten geven aan alertheid 

in deze 3 fasen waarbij zowel college als raad steeds 

zoveel mogelijk de belangen van Hof van Twente borgt 

in de verbonden partij: 

Oprichten / 

deelnemen 

Risico’s 

Het is van belang zowel voor het aangaan van een 

verbonden partij, maar ook periodiek bij al bestaande 

verbonden partijen, de risico's te analyseren. Op basis 

van een risicoanalyse vooraf, kan besluitvorming 

plaatsvinden over de deelname aan een verbonden 

partij. In de risicoanalyse worden de risico's benoemd 

waarbij tevens ingegaan wordt op bijbehorende moge- 

lijke beheersmaatregelen. Door vervolgens ook op 

gezette tijden de risico's van de verbonden partij te 

evalueren en te actualiseren, kunnen eventuele 

bedreigingen tijdig gesignaleerd worden en kunnen er 

beheersmaatregelen ingezet worden. 

De verbonden partijen van Hof van Twente variëren 

sterk in hun financiële en bestuurlijke belangen en 

risico's. Dit impliceert ook een variatie in de wijze en 

intensiviteit van sturing en toezicht. Daarom wordt 

gebruik gemaakt van een afwegingskader naar de mate 

van financiële en bestuurlijke risico's. 

Alternatieven 

Het alternatief is geen nieuwe Nota verbonden partijen 

vaststellen zodat wordt teruggevallen op de nota uit 

2007. Dit is niet wenselijk omdat deze nota niet meer 

up-to-date is. 



Uitvoering 

Bestuurlijke en ambtelijke alertheid is bij verbonden 

partijen het sleutelwoord. Wij moeten alert zijn op de rol! 

en de bijbehorende belangen van waaruit wij deel- 

nemen aan verbonden partijen en de wijze waarop wij 

de relatie met die verbonden partij onderhouden. Wij 

moeten alert zijn op de risico'’s, zowel bestuurlijk als 

financieel die de gemeente loopt. Het college van B&W 

moet uw gemeenteraad tijdig informeren en tijdig in 

positie brengen indien nodig. Alertheid op al deze 

thema's is de kunst van het kunnen samenwerken, de 

kunst van constructief verlengd lokaal bestuur met oog 

voor democratische legitimiteit. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

eester, 
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