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Geachte leden van de raad,  
 
In uw raadsvergadering van 23 april 2020 heeft u kennisgenomen van het rapport van de 
Rekenkamer over verbonden partijen. U heeft ons verzocht om binnen vier weken nadien 
een reactie te geven op de door de Rekenkamercommissie gedane aanbevelingen. Via 
deze brief geven wij aan dit verzoek gevolg. Wij hebben er voor gekozen om de gedane 
aanbevelingen aan het college in zijn algemeenheid aan de hand van drie punten van een 
reactie te voorzien.  
 
1. Verschuiving van bevoegdheden 
De centrale vraagstelling in het onderzoek van de Rekenkamercommissie is in hoeverre de 
raad de verbonden partijen kan sturen en controleren. Het onderzoek van de 
Rekenkamercommissie heeft in het bijzonder betrekking op de verbonden partijen BUHA 
BV, Laborijn, Sportcentrum Rozengaarde BV en Buurtplein BV.  
 
Wij merken allereerst op dat de oprichting van een verbonden partij een bewuste keuze is. 
Een gemeenschappelijke regeling, uitgezonderd de Veiligheidsregio’s (VNOG) die bij wet 
zijn ingesteld, of een overheids-BV is de resultante van de keuze van één of meerdere 
gemeenten om samen een taak in een andere entiteit uit te voeren. Redenen zijn vaak dat 
taken te omvangrijk, ingewikkeld of duur zijn om als kleine of middelgrote gemeente 
alleen te kunnen uitvoeren. Aan iedere oprichting gaat dus een gesprek in college en raad 
vooraf waarbij niet alleen financiële afspraken maar juist ook beleidsmatige afspraken 
gemaakt kunnen worden. 
 
Bij de oprichting van een gemeenschappelijke regeling of overheids-BV is er sprake van 
een verschuiving van bevoegdheden. Bevoegdheden die voorheen bij het 
gemeentebestuur lagen, komen nu te liggen bij de betreffende verbonden partij. De 
verschuiving van bevoegdheden is voornamelijk juridisch van aard, maar heeft ook 
feitelijke gevolgen. Niet alleen voor u als raad maar ook voor ons als college. Het betekent 
namelijk dat het gemeentebestuur geen directe zeggenschap meer heeft, in de zin van 
sturen en controleren, over de verbonden partij. Het bestuur dan wel de directeur / 
bestuurder van de verbonden partij is degene die het in beginsel ‘voor het zeggen heeft’.  
 
Uiteraard betekent het voorgaande niet dat het gemeentebestuur geen enkele mate van 
beïnvloeding heeft in de richting van de verbonden partij. Integendeel zelfs, er zijn 
mogelijkheden te over:  
- Ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen (Laborijn) hebben leden van het 

college zitting in het Algemeen Bestuur. Daarnaast is bepaald dat altijd één van de AB-
leden uit Doetinchem door het AB tot lid van het Dagelijks Bestuur wordt benoemd. 
De Doetinchemse AB-leden en het DB-lid praten dus mee over de inhoudelijke koers 
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van de gemeenschappelijke regeling. In de gemeenschappelijke regeling van Laborijn 
is bepaald dat zowel het AB als het DB de raden mondeling of schriftelijk de door één 
of meer leden van uw raad gevraagde inlichtingen geeft, tenzij het verstrekken ervan 
in strijd is met het openbaar belang. Daarnaast wordt aan uw raad in het kader van de 
planning & control cyclus een kadernota (ter informatie) en een concept begroting 
(voor zienswijzen) voorgelegd. Wat wij nu beschrijven voor Laborijn geldt grosso 
modo voor alle gemeenschappelijke regelingen waar wij lid van zijn. Een uitzondering 
is de ‘zekere’ benoeming van een AB-lid uit Doetinchem als lid van het DB. Dit kan bij 
iedere gemeenschappelijke regeling anders zijn. 

- Ten aanzien van de rechtspersonen BUHA BV, Sportcentrum Rozengaarde BV en 
Buurtplein BV geldt dat wij zowel aandeelhouder als opdrachtgever zijn. Via deze 
twee rollen hebben wij de mogelijkheid van beïnvloeding. Als aandeelhouder keuren 
wij de begroting en jaarrekening goed en bespreken wij periodiek met de directeur / 
bestuurder de actuele stand van zaken. Als opdrachtgever bepalen wij naast het 
beschikbare budget de inhoudelijke koers van de rechtspersoon (het wat) waarbij het 
aan laatstgenoemde is om dit op de in zijn ogen wenselijke manier uit te voeren (het 
hoe). Als college zijn wij door uw raad aan te spreken op de hiervoor genoemde twee 
rollen. Een afzonderlijke verantwoordings- en beïnvloedingsrelatie tussen de 
rechtspersoon en uw raad is niet wettelijk vastgelegd.  
 

Het voorgaande betrekkend op de door de Rekenkamercommissie gedane aanbevelingen 
betekent dat wij geen aanleiding zien dusdanige maatregelen te nemen die ertoe leiden 
dat uw raad directe invloed heeft op de gang van zaken bij de in het rapport van de 
Rekenkamercommissie genoemde verbonden partijen. Dit is wat ons betreft 
onverenigbaar met het op afstand zetten van bepaalde gemeentelijke taken en niet in 
overeenstemming met de thans geldende wetgeving waarbij het juist het DB en AB 
(gemeenschappelijke regelingen) en de directeur / bestuurder (rechtspersonen) zijn die als 
taak hebben zorg te dragen voor de bedrijfsvoering van de betreffende entiteit.  
 
Het voorgaande laat onverlet dat wij:  
- te allen tijde bereid zijn alle gevraagde inlichtingen en documenten over onze 

verbonden partijen te verstrekken (tenzij het openbaar belang zich hiertegen verzet). 
Die inlichtingen kunnen wat ons betreft betrekking hebben op de financiën maar ook 
op de inhoudelijk taak die de betreffende verbonden partij heeft.  

- ons kunnen voorstellen dat onder verantwoordelijkheid van ons college voor uw raad 
één keer per jaar een carrousel verbonden partijen wordt georganiseerd waarbij deze 
partijen op een informele manier kunnen aangeven waar ze mee bezig zijn en waar 
door uw raad vragen aan hen kan worden gesteld.   

 
2. Evaluatie verbonden partijen 
Verbonden partijen ontstaan niet uit zichzelf, zo gaven wij hierboven al aan. Op basis van 
de door uw raad op 5 november 2015 vastgestelde Visie organisatieontwikkeling gD 2020 
zijn wij in samenspraak met u overgegaan tot oprichting van diverse verbonden partijen 
die thans onderdeel zijn van het onderzoek van de Rekenkamercommissie. Wij hebben in 
gezamenlijkheid dus zeer bewust voor de oprichting van deze verbonden partijen gekozen 
en zien dus geen aanleiding tot een periodieke evaluatie zoals de Rekenkamer betoogt.  
 
Dat neemt niet weg dat wij scherp blijven op onze eigen rol als deelnemer in een 
gemeenschappelijke regeling c.q. aandeelhouder en opdrachtgever van rechtspersonen. 
Diezelfde scherpte hanteren wij ook in de richting van onze verbonden partijen: doen zij 
nog hetgeen wij van hen vragen? Het spreekt voor zich dat wij het gesprek over nut en 
noodzaak van een bepaalde verbonden partij met uw raad niet uit de weg gaan. Maar op 
dit moment zien wij het bestaan van onze verbonden partijen als een vaststaand feit. En 
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het is goed te vermelden dat wij de inzet en de resultaten van deze verbonden partijen 
zeer waarderen. 
 
3. Het hanteren van (toetsing) kaders en protocollen e.d. in relatie tot verbonden 

partijen 
Zoals de Rekenkamercommissie aangeeft, is het onderwerp verbonden partijen veelvuldig  
onderwerp van onderzoek geweest van andere Rekenkamers. In algemene zin kan uit die 
onderzoeken worden geconcludeerd dat het op afstand zetten van een gemeentelijke 
taak bij een verbonden partij ertoe leidt dat de raad minder inzicht krijgt in de manier 
waarop de taak vervuld wordt en of de gestelde doelen worden bereikt. Deze conclusie 
wordt vaak, vanuit het perspectief van de raad bezien, als ongewenst beschouwd waarna 
de oproep wordt gedaan om (toetsing) kaders en protocollen op te stellen. Om hiermee 
alsnog de raad in positie te brengen. Wij voelen er weinig voor om met deze voor de hand 
liggende oproep mee te gaan. De argumentatie hiervoor is drieledig:  
 
1. Het op afstand zetten van een taak betekent niet alleen voor uw raad, maar ook voor 

ons als college, minder beïnvloedingsmogelijkheden met betrekking tot deze taak dan 
wanneer deze zou worden uitgeoefend door een onderdeel van de ambtelijke 
organisatie. Het doet geen recht aan de betreffende verbonden partij wanneer de 
nieuw ontstane zelfstandigheid (voor een deel) teniet wordt gedaan door (toetsings-) 
kaders en protocollen op te stellen. Dat betekent echter niet dat het handelen van een 
verbonden partij voor kennisgeving moet worden aangenomen. Er zijn wel degelijk 
beïnvloedingsmogelijkheden (zie het kopje ‘Verschuiving van bevoegdheden’).  

2. Verbonden partijen worden uitvoerig beschreven in de paragraaf verbonden partijen 
van de begroting en de jaarrekening. Daarmee zijn deze partijen voor uw raad 
zichtbaar en bent u in de gelegenheid hierover aan ons college vragen te stellen. Het 
in aanvulling hierop opstellen van (toetsings-) kaders en protocollen heeft wat ons 
betreft geen toegevoegde waarde.  

3. Hoe wij als gemeentebestuur (college en raad) omgaan met onze verbonden partijen 
vormt zich – vaak in onderling overleg – naar de eisen van de tijd. In aanvulling op de 
reguliere verantwoordingsmomenten worden daar waar nodig specifieke maatregelen 
getroffen zonder dat vanuit een bepaald (toezichts-) kader of protocol wordt 
gehandeld. Als voorbeeld willen wij Laborijn noemen. Ook zonder 
toezichtarrangement of evaluatieprogramma bent u als raad zeer nauw betrokken 
geraakt bij de problematiek binnen deze gemeenschappelijke regeling.  

 
4. Tot slot 
Wij hebben waardering voor het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar onze 
verbonden partijen. Wij onderschrijven de algemene conclusie van de 
Rekenkamercommissie dat het op afstand zetten van een gemeentelijke taak bij een 
verbonden partij ertoe leidt dat uw raad minder inzicht krijgt in de manier waarop de taak 
vervuld wordt en of de gestelde doelen worden bereikt. In onze beleving is dit een logisch 
gevolg van het op afstand zetten van een gemeentelijke taak. Om recht te doen aan het 
rapport van de Rekenkamer stellen wij het volgende voor:  
 
- Het eenmaal per jaar voor uw raad houden van een carrousel verbonden partijen. Wij 

zijn van mening dat de informele aanpak van een carrousel verbonden partijen 
effectiever, praktischer en ook leuker is dan het hanteren van bepaalde (toezichts-) 
kaders of protocollen.  
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- Wij zijn te allen tijde bereid alle gevraagde inlichtingen en documenten over onze 
verbonden partijen te verstrekken (tenzij het openbaar belang zich hiertegen verzet). 
Die inlichtingen kunnen wat ons betreft betrekking hebben op de financiën maar 
zeker ook op de inhoudelijke taak die de betreffende verbonden partij heeft.  

  
 
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
secretaris         burgemeester 

 
 


