
Overdrachtsdossier Verbonden Partijen  corsa 2018004920 

Onderwerp  

 

Portefeuillehouder 

 

N.A.L. Heijink 

 

Samenwerkingspartners 

 

Overzicht uit de paragraaf Verbonden Partijen van de begroting 2018: 

 

A. Gemeenschappelijke regelingen 

 

Naam Rechtsvorm Publiek belang 

Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK) 

Zware GR Openbare orde, 

gezondheid en 

veiligheid door 

Regionale brandweer 

en GGD Kennemerland 

Werkvoorzieningsschap 

Zuid-Kennemerland 

(Paswerk) 

Zware GR Sociale 

werkvoorziening 

Gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid 

(GBKZ) 

Lichte GR Belastingheffing- en 

inning, uitvoering wet 

WOZ 

Intergemeentelijke 

Afdeling Sociale Zaken 

(IASZ) 

Lichte GR Uitvoering van taken 

Sociale zekerheid 

Schoolverzuim en 

Voortijdig 

Schoolverlaten “West-
Kennemerland”.  

Zware GR Leerplichtadministratie, 

leerplichthandhaving 

en voortijdig 

schoolverlaten 

Bereikbaarheid Zuid-

Kennemerland 

Zware GR Bereikbaarheid regio 

Zuid-Kennemerland 

Informatie Technologie 

2015 (GRIT) 

Lichte GR Beheer en 

dienstverlening ICT 

Infrastructuur 

Omgevingsdienst 

IJmond 

Zware GR Veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving 

 

B. Vennootschappen en corporaties 

 

Naam Rechtsvorm Publiek belang 

Bank Nederlandse 

Gemeenten  (BNG)            

NV Bankier voor 

overheden  

Eneco Groep NV Energievoorziening 

Meerlanden NV Afvalinzameling en 

verwerking 

 

 

C. Stichtingen en verenigingen 

 

Naam Rechtsvorm Publiek belang 

Regionaal Inkoopbureau 

IJmond en 

Kennemerland (Rijk) 

Stichting Inkoopsamenwerking 

Stichting Openbaar 

Onderwijs Zuid-

Kennemerland (STOPOZ) 

Stichting Aanbod van 

openbaar onderwijs 



 

D. Overige verbonden partijen  

  

Naam Rechtsvorm Publiek belang 

Metropoolregio 

Amsterdam (MRA) 

convenant Betere samenwerking 

in MRA gebied 

 

Voor meer informatie over deze verbonden partijen zie: 

https://bloemendaal.begroting-2018.nl/p7271/verbonden-partijen 

 

 

Omschrijving 

 

Verbonden partijen zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke 

relatie heeft en waarin zij eveneens een financieel belang heeft. Partijen 

waarin de gemeente alleen een bestuurlijk belang heeft en waaruit geen 

juridisch afdwingbare financiële verplichtingen voortkomen, maken 

onderdeel uit van een programma. Andere organisaties waarmee wordt 

samengewerkt, zijn bijvoorbeeld andere gemeenten in de regio,  

instellingen waaraan subsidies worden verleend en/of waarbij producten of 

diensten worden ingekocht. 

 

Waarom doen we het 

 

Vanuit overwegingen van doelmatigheid en effectiviteit worden 

gemeentelijke taken uitgevoerd met verbonden partijen. 

 

Stand van zaken 

 

Om meer grip te krijgen op verbonden partijen is de nota ‘grip op 
samenwerking’ opgesteld die op 18 mei 2017 is vastgesteld door de 

gemeenteraad (raadsvoorstel corsa 2017002978). Daarin zijn de volgende 

besluiten genomen: 

Beslispunt A: we werken intensief samen met onze buurgemeente 

Heemstede. Daarnaast willen we ook goed samenwerken met Haarlem en 

Zandvoort binnen de regio Zuid-Kennemerland, waardoor we samen onder 

andere in de MRA effectief onze belangen kunnen verdedigen. 

Beslispunt B: het college en de raad gaan gezamenlijk verkennen wat de 

mogelijkheden zijn om met onze partners in de regio Zuid-Kennemerland 

(Heemstede, Haarlem en Zandvoort) tot bredere samenwerking te komen. 

Beslispunt C: het college is primair verantwoordelijk voor onze 

samenwerkingsverbanden. Zij stellen de gemeenteraad in staat om vooraf 

kaders mee te geven aan samenwerkingsverbanden en hen achteraf te 

kunnen controleren. 

 

Beslispunt D: samenwerken doen we niet alleen, maar met partners. We 

hebben daarom oog voor hun belangen en zijn ons bewust dat we vaak 

alleen geen meerderheidsbelang hebben. We bouwen aan coalities met 

deze partners om constructieve samenwerking te bewerkstelligen. 

https://bloemendaal.begroting-2018.nl/p7271/verbonden-partijen


 

Beslispunt E: we gaan werken met ambtelijk accounthouders die zorgen 

voor een integrale advisering van de portefeuillehouders. Zij worden hierin 

ondersteund door een coördinator regionale samenwerking. 

Beslispunt F: we onderscheiden drie rollen in relatie tot 

samenwerkingsverbanden, die van opdrachtgever, eigenaar en deelnemer. 

Met behulp van het overzicht in bijlage 2 zijn de bestuurlijke 

verantwoordelijkheden helder. De ambtelijke verantwoordelijkheden 

worden in de organisatie belegd. Het overzicht wordt elk jaar geactualiseerd 

en besproken in een themabijeenkomst die in het teken staat van 

(regionale) samenwerking. 

Beslispunt G: de ambtelijk accounthouders gaan vanaf 2017 werken met een 

beoordelingskader om het college en de gemeenteraad in staat te stellen 

vooraf kaders te stellen en achteraf democratische verantwoording af te 

leggen.” 

 

 

Ontwikkelingen 

 

De nota is nu in de uitvoeringsfase. De jaarverslagen/begrotingen van de 

verbonden partijen worden in het voorjaar 2018 zo veel mogelijk in een 

keer in de gemeenteraad behandeld conform het format 

beoordelingskader. In de paragraaf Verbonden Partijen van begroting en 

jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op ontwikkelingen bij de Verbonden 

Partijen. 

 

Planning 

 

Op 6 juli 2018 worden de meeste begrotingen/jaarverslagen van 

verbonden partijen in de gemeenteraad behandeld.  

Risico’s en 
beheersmaatregelen 

 Politiek-bestuurlijk 

 Financieel 

 Afhankelijkheid van 

derden 

 Planning 

 Organisatorisch 

 

 

 

Er zijn vele (soorten) risico’s die de gemeente loopt wat betreft Verbonden 
Partijen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor taakuitoefening en 

financiële consequenties, ook al wordt deze door een andere VP 

uitgevoerd. Maatregelen die in het kader van grip op Samenwerking zijn 

genomen, zijn onder meer het verduidelijken (en waar mogelijk scheiden) 

van rollen, een verscherpt beoordelingskader van begroting van 

jaarverslag   

 

 

Onomkeerbare besluiten 

 

Er zijn een aantal besluiten genomen in het kader van de nota ‘grip op 
verbonden partijen’, deze zijn nu in de uitvoeringsfase. 

 



 

Kansen 

  

De kans ligt in het beter aansturen van Verbonden Partijen, zowel 

strategisch, tactisch als operationeel. 

 

 

Bespreekpunt 

 

Aandachtspunt is hoe de regionale samenwerking met andere gemeenten 

(MRA) verder vorm kan krijgen. Daarbij moeten steeds meer opgaven 

(boven) regionaal worden aangepakt.  

 

Bijlagen 

 

 

nota ‘grip op samenwerking’ (vastgesteld door de gemeenteraad op 18 mei 
2017) corsa 2016025180. 

Raadsbesluiten ‘grip op samenwerking’: corsa 2017002978 

Paragraaf verbonden partijen Begroting 2018:  

https://bloemendaal.begroting-2018.nl/p7271/verbonden-partijen 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/02-Nota-Grip-op-Samenwerking-Bloemendaal-2017-2016025180.pdf
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/01-Raadsvoorstel-Nota-Grip-op-Samenwerking-Bloemendaal-2017-2017002978.pdf
https://bloemendaal.begroting-2018.nl/p7271/verbonden-partijen

