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wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

De politieke sturing en controle op het Ridderkerkse belang dat verbonden partijen 
behartigen moet worden verbeterd. De instrumenten daarvoor moeten in beeld zijn, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt in een zwaar of minder zwaar belang en meer of 
minder politieke sturing en controle. 
 

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

Het in 2008 opstellen van een Nota verbonden partijen, waarin de instrumenten voor de 
raad worden benoemd, rekening houdend met de gewenste dynamiek in de toepassing 
van de instrumenten. Met de nota is de raad in staat de door hem gewenste sturing en 
controle op een verbonden partij inhoud te geven.  
De nota geeft aan hoe de paragraaf verbonden partijen moet worden verbeterd zodat 
deze voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording gemeenten. 
 

waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

De raad vindt zich onvoldoende in staat tot sturing aan en controle op verbonden 
partijen, mede omdat een Nota verbonden partijen ontbreekt. De paragraaf verbonden 
partijen voldoet onvoldoende aan het Besluit begroting en verantwoording gemeenten. 
 

waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

Er is door de raad een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd de 
opstelling van een Nota verbonden partijen voor te bereiden en het college heeft 
besloten de motie uit te voeren. 

waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 
 

Tijd en capaciteit kunnen een risico vormen. Maar de nota moet praktisch van opzet zijn 
zodat met een goede planning en bewaking dit risico beheerst kan worden. 
 

wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 

De beleidsinhoud van/voor een verbonden partij behoort niet tot de op te stellen nota. 
Slechts het instrumentarium voor sturing en controle wordt beschreven.  
 

planning Vaststellen startnotitie in de raad van                                 26 juni 2008 
Ambtelijke voorbereiding concept nota                                 t/m medio september 2008 
Concept nota bespreken in BMO                                t/m medio september 2008 
Concept nota voorlopig vaststellen door BenW                   30 september 2008 
Klankbord concept nota vertegenwoordiging raad       t/m 10 oktober 2008 
Concept nota vaststellen door BenW                                21 oktober 2008 
Nota bespreken in commissie                                             11/13 november 2008 
Nota vaststellen door de raad                                             27 november 2008 
 

wie doet er mee?  
(participatie) 

Afdelingen F&C, SB, SPO, SO en VVH. De concept nota zal tussentijds en als concept 
aan een adviesgroep uit de gemeenteraad worden voorgelegd. De adviesgroep dient 
om inhoud te geven aan het feit dat de raad zelf kaders voor verbonden partijen wil 
bepalen. 
 

communicatie De nota wordt voorgelegd aan het BMO, het college en de gemeenteraad. 
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evaluatie Na 2 jaar zal enige ervaring zijn opgedaan met het toepassen door de raad van de Nota 
verbonden partijen. Het is gewenst nog in deze raadsperiode de gemeenteraad de 
opgedane ervaringen te laten evalueren. 

wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 
 

Tijd en capaciteit. Inventarisatie van de bestaande kaders voor verbonden partijen. 
Voorschriften voor de paragraaf verbonden partijen van het Besluit begroting en 
verantwoording gemeenten.  

heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

Het project is politiek gewenst en gekozen is voor een praktische (beperkte) opzet van 
de nota. 
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