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Onderwerp
Dit voorstel gaat over de bestuursopdracht aan het college om een nota grip op samenwerking 
2023 op te stellen.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 februari 2023

besluit:

De nota 'grip op samenwerking 2017' te actualiseren naar'nota grip op samenwerking 2023 binnen 
de volgende kaders:

1. Reflectie op bestuurspraktijk Nederland en positie van Bloemendaal; verleggen van taken 
richting gemeente, van sectoraal naar integraal, van regie naar netwerk.

2. Juridische update nota
3. Update overzicht verantwoordelijkheid per verbonden partij (bijlage 2 van nota grip op 

samenwerking 2017).
4. Inzicht geven in regioverbanden die van belang zijn voor Bloemendaal. Denk hierbij aan de 

Zuid-Kennemer agenda in samenhang met de opgaven die in MRA verband worden 
opgepakt. Het gaat met name om hoe de samenwerking is georganiseerd

o Op welke wijze is de gemeente betrokken?
o Op welke wijze vindt besluitvorming (kaderstellend en controlerend) binnen de 

gemeente plaats?
o Hoe vullen we de financiële rechtmatigheidseisen in?

5. Opnemen van een lijst op van grote structurele subsidierelaties (meer dan C 200.000 in 
2021) op het gebied van sociaal domein en cultuur. Denk hierbij aan de Bibliotheek en 
Welzijn Bloemendaal.

6. De nota geeft zowel handvatten voor het bestuur (gemeenteraad en college - strategisch 
en tactisch niveau) als de organisatie (uitvoering).

7. Scope: partnerschappen en lidmaatschappen zoals van Nationaal Park Zuid Kennemerland 
en KIMO Nederland en België vallen buiten de scope van de nota. Ook evaluatie van de 
samenwerking met de gemeente Heemstede valt buiten de scope van de nota. Ook inkoop 
bij derden valt niet onder de scope.



De raad voornoemd, d.d.

griffier,de vooi

Voorgesteld besluit

1. Reflectie op bestuurspraktijk Nederland en positie van Bloemendaal; verleggen van taken 
richting gemeente, van sectoraal naar integraal, van regie naar netwerk.

2. Juridische update nota
3. Update overzicht verantwoordelijkheid per verbonden partij (bijlage 2 van nota grip op 

samenwerking 2017).
4. Inzicht geven in regioverbanden die van belang zijn voor Bloemendaal. Denk hierbij aan de 

Zuid-Kennemer agenda in samenhang met de opgaven die in MRA verband worden 

opgepakt. Het gaat met name om hoe de samenwerking is georganiseerd

o Op welke wijze is de gemeente betrokken?
o Op welke wijze vindt besluitvorming (kaderstellend en controlerend) binnen de 

gemeente plaats?
o Hoe vullen we de financiële rechtmatigheidseisen in?

5. Opnemen van een lijst op van grote structurele subsidierelaties (meer dan C 200.000 in 
2021) op het gebied van sociaal domein en cultuur. Denk hierbij aan de Bibliotheek en 
Welzijn Bloemendaal.

6. De nota geeft zowel handvatten voor het bestuur (gemeenteraad en college - strategisch 
en tactisch niveau) als de organisatie (uitvoering).

7. Scope: partnerschappen en lidmaatschappen zoals van Nationaal Park Zuid Kennemerland 
en KIMO Nederland en België vallen buiten de scope van de nota. Ook evaluatie van de 
samenwerking met de gemeente Heemstede valt buiten de scope van de nota. Ook inkoop 
bij derden valt niet onder de scope.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding

Zoals onder andere in het collegeprogramma 2022-2026 is verwoord, staan we voor grote opgaven 
in het fysiek en sociaal domein. Opgaven waarvoor het soms noodzakelijk of wenselijk is om buiten 
de gemeentegrens samen te werken. In de nota grip op samenwerking formuleren wij 
uitgangspunten die tot doel hebben om als zelfstandige gemeente samenwerkingsafspraken 
zodanig vast te leggen dat de actieve betrokkenheid van de raad en daarmee de democratische 
legitimiteit van regionale samenwerking wordt geborgd.

De in 2017 opgestelde nota grip op samenwerking 2017 dient geactualiseerd te worden. Het 
collegeprogramma, de herziene wet gemeenschappelijke regelingen en intensivering van 
samenwerking in de regio Zuid-Kennemerland zijn enkele ontwikkelingen die daartoe aanleiding 
geven.
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Beoogd effect
De nota wordt door de raad in november 2023 vastgesteld. De nota geeft invulling aan de bij het 
voorgestelde besluit geformuleerde doelen en kaders.

Politieke keuzeruimte
Bij de ene samenwerking is de invloed en rol van de gemeenteraad groter dan bij de andere. Dat 
geeft soms discussie over de invloed/rol van de raad of over de democratische legitimiteit van de 
samenwerking. Omdat de taken van de gemeente groter worden, opgaven vaak het meest effectief 
en doelmatig in regionaal verband uitgevoerd kunnen worden is een goede samenwerking met 
partners onontbeerlijk. Belangrijk is dat duidelijk wordt waar en hoe de gemeente kan sturen en 
beheersen.

Gedachtegang

Argumenten

Ad 1) Reflectie op bestuurspraktijk Nederland en positie van Bloemendaal; verleggen van taken 
richting gemeente, van sectoraal naar integraal, van regie naar netwerk.

Het Rijk en andere gremia verleggen steeds meer taken naar gemeenten. De redenen daarvoor zijn 
verschillend, maar vaak worden taken met onvoldoende middelen overgedragen en diént de 
organisatie aan deze taken te worden aangepast. De gemeente wordt geacht taken integraal en 
'dicht bij burger' te organiseren. Meer dan eens schrijft bijvoorbeeld het Rijk voor hoe gemeenten 
die taak uit moeten voeren, met weinig beleidsvrijheid voor de gemeente. De gemeente 'voert 
steeds minder taken zelf uiť en wordt daarmee in toenemende mate regisseur van taken die deels 
binnen, deels buiten de gemeente worden uitgevoerd. Dit stelt hogere eisen aan bestuur en 
organisatie om deze regisserende rol adequaat uit te voeren.

Ad 2: Juridische update Nota
Onder meer aandacht voor de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen die op 1 juli 
2022 van kracht is geworden (wordt verder uitgewerkt in de nota).

Ad 3) Hoe vullen we de rechtmatigheidsverantwoording van het college in wat betreft Verbonden 
Partijen met wie we samenwerken.

Verbonden partijen zijn volgens artikel 1 BBV die partijen waarin een provincie of een gemeente 
zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Te denken valt aan 
gemeenschappelijke regelingen of andere rechtspersonen waar een deel van de activiteiten 
van de gemeente is belegd. De meeste (zwaardere) vormen van samenwerking hebben een 
eigen verantwoordingsplicht. Bij deze zware gemeenschappelijke regelingen is de 
rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van de jaarrekening. Dit wordt nader uitgewerkt in de 
nota.

Ad 4) Inzicht geven in regioverbanden die van belang zijn voor Bloemendaal. Denk hierbij aan de 
Zuid-Kennemer agenda in samenhang met de opgaven die in MRA verband worden opgepakt.
Het gaat met name om hoe de samenwerking is georganiseerd 

o Op welke wijze is de gemeente betrokken?
o Op welke wijze vindt besluitvorming (kaderstellend en controlerend) binnen de 

gemeente plaats?
o Hoe vullen we de financiële rechtmatigheidseisen in?
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We kunnen ons inzicht vergroten met instrumenten als het visueel maken van de gelaagdheid van 
lokale/regionale samenwerking (zie hieronder figuur 1' regionale activiteiten'). Dit inzicht kunnen 
we gebruiken om per (cluster) van samenwerkingsverbanden een ambitie te bepalen.

figuur 1 'regionale activiteiten'.

Regionale activiteiten
Naast deelname in verbonden 
partijen, heeft de gemeente zich 
aangesloten bij meerdere regionale 
initiatieven. In deze gremia worden 
onderwerpen geagendeerd, waarvan 
een regionale aanpak passender is dan 
een lokale aanpak. Deze 
samenwerkingen berusten alleen op 
een bestuurlijk belang, waardoor er 
formeel geen sprake Is van verbonden 
partijen. De impact voor 
beleídvorming binnen de gemeente 
Bloemendaal is dusdanig groot dat 
deze regionale activiteiten wel worden 
benoemd in relatie tot onze 
verbonden partijen.

Metropool Regio 
Amsterdam

Provincie Noord- 
Holland

Regio

Zuid-Kennemerland

Gemeente
Bloemendaal

Met de nota willen we het inzichtte verbeteren welke samenwerkingsverbanden er bestaan, waar 
deze over gaan, waarom deze belangrijk zijn en op welk schaalniveau de samenwerking is. Door 
elk van de samenwerkingsverbanden op deze manier te beoordelen willen we inzicht geven in de 
stand van zaken van regionale samenwerking van Bloemendaal. Vanuit de ínhoud is het belangrijk 
om regionaal te werken aan thema's die (ook) voor Bloemendaal belangrijk zijn. Indien 
Bloemendaal niet zou meedoen, is er ook geen mogelijkheid om bij of mee te sturen.

Een verdere uitwerking van dergelijke voorbeelden kan het voor het College en de Raad inzichtelijk 
maken wat de gewenste situatie is voor samenwerking. Daarbij kan de ook beslissing worden 
genomen om niet mee te doen, zolang maar duidelijk is wat de consequenties, voordelen en 
nadelen zijn van het wél of niet samenwerken.

Ad 5) Structurele subsidierelaties
De gemeente geeft substantiële subsidies aan derden vanwege het algemeen belang van de 
gemeente Bloemendaal, dat maken we inzichtelijk voor subsidierelaties groter dan C 200.000.

Ad 6) De nota geeft zowel handvatten voor het bestuur (gemeenteraad en college - sturen en 
beheersen) als de organisatie (beheersing en implementatie van de nota).

In de nota wordt inzichtelijk hoe/waar de gemeente kan sturen en worden afwegings- en 
beoordelingskaders opgenomen t.a.v. nieuwe en bestaande samenwerkingsverbanden.
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Ad 7) Scope: partnerschappen en lidmaatschappen zoals van Nationaal Park Zuid Kennemerland en 
KIMO Nederland en België vallen buiten de scope van de nota. Ook evaluatie van de samenwerking 
met de gemeente Heemstede valt buiten de scope van de nota. De gemeente geeft grote 
opdrachten aan derden, bijvoorbeeld aannemers, maar dat inkoop valt buiten de scope van de 
nota.

Kanttekeningen 

Dilemma's vragen:
Beperkt of juist breder qua (formele) samenwerkingsverbanden of bredere reikwijdte naar 
bijvoorbeeld niet formele samenwerkingsverbanden als en grote gesubsidieerde instellingen 
Beperken tot juridische kaders, formuleren van onze rol t.o.v. samenwerkingspartners en/of 
uitbreiding naar beheer aspecten voor het college, zoals een kader voor beoordeling van 
jaarverslagen en begrotingen.

Het college geeft invulling aan deze vragen door de gevraagde besluiten aan de raad met deze 
dilemma's/vragen. De raad kan hier natuurlijk van afwijken.

Alternatieven
Alternatief zou kunnen zijn een ’ traditionele' Nota verbonden partijen op te stellen, waarin 
uitsluitend op de juridische kant en andere formele aspecten wordt ingegaan.

Overwegingen van het college
Enerzijds om de raad meer informatie te verschaffen over samenwerking in het algemeen, en 
anderzijds om meer sturing en beheersing aan meer samenwerkingsverbanden te kunnen geven.
De nota wordt integraal benaderd, daarom nemen medewerkers van verschillende teams deel aan 
de projectgroep die de nota op zal stellen.

Middelen

Financiële middelen
Voor het opstellen van de nota is niet meer budget noodzakelijk.

Personele middelen
De nota zal opgesteld worden door medewerkers van onder meer Ruimtelijke ordening. Sociaal 
Domein, Control, juridische zaken om zo tot een integrale nota te komen.

Organisatorische middelen 
n.v.t.

Participatie
De raad wordt betrokken bij het formuleren van de opdracht.

Communicatie
Geen extra inspanning communicatie noodzakelijk.

Samenwerking (Heemstede)
n.v.t.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
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Na het besluit van de raad wordt de nota opgesteld en wordt in oktober 2023 in de raad 
behandeld.

Evaluatie
Bij de volgende nota (bijvoorbeeld 2027) kan de nota opnieuw geëvalueerd en geactualiseerd 
worden.

Bijlagen

Achterliggende documenten

Werkende samenwerking VNG 2018 (link )
Grip op samenwerking in de praktijk (link )
Aanpassing wet op GR (was wordt overzicht Wet op de GR)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


