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Onderwerp
Nota Verbonden Partijen

Advies raadscommissie 
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
De Nota Verbonden Partijen vast te stellen.

Inleiding
Als gemeente werken we met anderen samen, het is de gangbare praktijk. Soms is dat wettelijk 
verplicht, zoals in de Veiligheidsregio of de GGD, maar meestal zelf gekozen. Net als onze eigen 
organisatie dragen samenwerkingsverbanden bij aan het realiseren van onze lokale doelen en 
ambities. Samenwerkingsverbanden dienen dus een publiek belang.
De organisaties waarin wij deelnemen, onze verbonden partijen, maken voor ons beleid of voeren 
voor ons beleid uit. In principe zouden wij dat ook zelf kunnen doen. Er zijn verschillende redenen 
waarom wij een aantal van onze taken toch met goede kwaliteit door een verbonden partij laten 
oppakken:

1. Belang: Via samenwerkingsverbanden kan worden samengewerkt aan beleidsuitdagingen of - 
doelen die gemeentegrensoverschrijdend zijn of die voor meerdere gemeenten van groot 
belang zijn; samenwerking versterkt de bestuurskracht.

2. Kennis: Sommige taken vragen specialistische kennis die onze eigen organisatie niet kan 
bieden;

3. Kosten: Het beleggen van taken bij een samenwerkingsverband kan efficiënter/goedkoper zijn 
dan de taken in de eigen organisatie te beleggen, waardoor voor minder geld minstens 
dezelfde (mear vaak een hogere) kwaliteit geleverd kan worden.

4. Regels: Voor sommige beleidsterreinen is het wettelijk verplicht om een 
samenwerkingsverband op te richten. Daarnaast kunnen de voorgaande redenen uiteraard ook 
gelden.

De belangrijkste boodschap is: er valt iets te kiezen in de samenwerking en doe dat bewust. Deze 
nota geeft de kaders voor deze keuzeprocessen bij bestuurlijke samenwerking in afzonderlijke 
rechtspersonen: Voor het aangaan van de samenwerking, voor de evaluatie en voor het handelen in 
het samenwerkingsverband.

Doelstelling
Duidelijke kaders, uitgangspunten en werkafspraken van de gemeenteraad en het college voor de 
Verbonden Partijen.

Argumenten
1.1 Hiermee is een ieders rol bij Verbonden Partijen helder
Met deze Nota Verbonden Partijen wordt duidelijkheid gegeven over de werking van de verbonden 
partijen en de rollen die daarbij horen. Gemeente Noordoostpolder neemt voor wat betreft de 
gemeenschappelijke regelingen tot op heden alleen deel aan collegeregelingen. Dit betekent dat de 
rol van de gemeenteraad in die gevallen beperkt is. In de nota zijn gezamenlijke uitgangspunten 
opgenomen waardoor de gemeenteraad zoveel mogelijk wordt betrokken bij de regelingen en van 
informatie wordt voorzien.



1.2 Hiermee wordt betrokkenheid van de raad bij de Verbonden Partjen geoptimaliseerd 
De betrokkenheid van de gemeenteraad bij de uitvoering van de gemeentelijke taken in GR-verband 
en voor de overige verbonden partijen optimaliseren door de Nota Verbonden Partijen zodat er een 
cultuur ontstaat waarbij structurele onvolkomenheden in de bedrijfsvoering tijdig worden gemeld aan 
de gemeenteraad.

Kanttekeningen
N.v.t.

Planning/Uitvoering
Twee keer per jaar een thema-avond Verbonden Partijen voor de raad organiseren:

1. Medio april: Jaarveslagen en Ontwerp Begrotingen Verbonden Partijen
2. Medio oktober: Kaders en Beleid Verbonden Partijen

Bijlagen

Nota Verbonden Partijen

Portefeuillehouder : de heer Joh. C. Westmaas
Steller : de heer A. Bloem; a.bloem@noordoostpolder.nl

de heer H.A.R.E. Prins, e.prins@noordoostpolder.nl
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en griffier van 2 april 2021, no. 21.0002257; 

gelet op artikel 1 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);

BESLUIT:

1. De Nota Verbonden Partijen vast te stellen.


