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Gev raagde beslissing:
Vaststellen van de nota verbonden partijen Langedi jk 2012

Aanleiding/v raagstelling:
Er is behoefte om meer zicht te hebben o p en meer grip te kri jgen o p verbonde n partijen.
De (voormalige) Rekenka mer Castricum-Langedi jk heeft in 2010 onderzoek gedaan naar het
thema verbonde n partijen. De ge meenteraad van Langedijk heeft het rapport daarover op
12 juli 2011 behandeld en i ngestemd met de toen geformuleerde aanbevelingen. Sedertdien
zi jn er ontwikkelingen geweest - en nog gaande - die reeds antwoord geven op de
aanbevelingen. De wens, beter gezegd, de noodzaak om te beschikken over een nota
verbonden partijen is er nog.
In de nu voorliggende nota wordt samenwerken in verbonden partijen in een bredere
context geplaatst. Er wordt ingegaan o p de wi jze waarop inv loed en controle mo gelijk is.
Ook wordt aandacht geschonken aan be lange nbe hartiging en bela nge ntegenstellingen en
hoe met dit laatste om te gaan.
De nota sluit af met een hoofdstuk waarin uitga ngspunten en aanbevelingen zijn
samengevat.

Deze luide n:
1.

Tot samenwerking wordt besloten op basis van een afweging of de samenwerking de
meest doelmatige en doeltreffende oplossing is om publieke be lange n te dienen. Hierbi j
gelden als criteria:
a. Samenwerki ng leidt tot kostenreductie bij de uitvoering van taken;
b. Samenwerki ng draagt bij aan beleidsdoelen op het gebied van duurzaa mheid,
sociaal beleid, rui mteli jke ontwikke ling, wonen en werken, en dienstverlening;
c. Op het terrein van dienstverlening leidt same nwerking tot gelijke of betere
dienstverlening tegen een lager of tenminste gelijk tarief;
2. Indien de raad aanvulle nd op de informatie uit de paragraaf verbonden partijen een
uitgebreidere informatie wenst van de be treffende verbonden partij kan hij het college
vragen hierover een notitie of rapport uit te brengen.
3. Als uitgangspunt ge ldt dat, afhanke lijk van het onderwerp van de rege ling, raa dsleden om een doorkruising van de bestuurlijke posities te voorkomen - geen zitting ne men i n
het bestuur van een ge meenschappeli jke regeling.
4. In het alge meen bestuur kunnen naast collegeleden ook raadsleden plaatsne men,
wanneer de raad de behoefte daart oe heeft uitgesproken.
5. Indien nodig en mo gelijk nee mt een andere portefeuille houder plaats in het AB da n in
het DB van een gemeenschappeli jke regeli ng.
6. Bij privaatrechtelijke verbonden partijen geldt als uitgangspunt dat het college
verantwoordelijk is voor de vertegenwoordiging o m een doorkruising van de bestuurli jke
posities tussen raad en college te voorkomen.
7. De vertegenwoordiging van de ge meente bi j vennootschappen wordt uitsluitend vorm
gegeven door mi ddel van het aandeelhouderschap.
8. De leden van het college kunnen bi j privaatrechtelijke partijen niet aangeweze n worde n
als bestuurder, of zitting ne men in de Raad van commissarissen of Raad van toezicht.
9. Bij vertegenwoordiging van de gemeente door ambtenaren is
terugho udendheid
gepast.
10. De ambtelijke verantwoordelijkheid voor een verbonden partij li gt bij de vakafdeling,
waar het beleidsonderwerp thuishoort.
11. Bij de beoordeling van de jaarstukken van verbonde n partije n en bij het beoordelen van
beleidsvoornemens van die partij worden de richtlijne n, zoals de ze door de raad op
24 april 2012 zijn vastgesteld, in acht genomen.
12. Verantwoording door de vertegenwoordiger in de gemeenschappelijke regeling vindt
plaats door:
mo nde linge terugkoppeli ng in het forum;
toezendi ng ter kennisname van vergaderstukken van het bestuursorgaan van de
regeling aan de raad/het forum;
toezendi ng ter informatie van een me morandum aan de raad/het forum;
opna me van een vast agendapunt op de forumvergadering, lui dend,
Terugkoppeli ng uit verbonden partijen.
Wij stellen u voor in te stemmen met de ze uitga ngspunten en aanbevelingen door
vaststelling van de “Nota verbonden partijen Langedijk 2012”.

Mogelijke oplossingen/alternatiev en:
Niet aan de orde
Financiële aspecten:
Niet van toepassing

Ov erleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing
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Rapportage/verantwoording/ev aluatie:
Over verbonden partijen wordt in de be grotingscyclus gerapporteerd bij de be groting e n bij
de jaarrekening, als mede bij het jaarli jks be handelen van de be grotings- en
rekeningstukken van de betreffende verbonden partij.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Nota verbonden partijen Langedijk 2012

Stukken die v oor de raad ter inzage liggen:
Geen

Zuid-Scharwoude, 27 november 2012
Burge meester en wethouders van Langedijk,

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burge meester

E. (Erik) Annaert
ge meentesecretaris/directeur
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Gemeente Langedijk

De raad van de ge meente Langedijk;
gele zen het voorstel van burge meester en wethouders van 27 november 2012, nummer 85;
gelet op het artikel 108 van de Gemeentewet;

bes luit:

de "Nota verbonden partijen Lange dijk 2013" vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de
ge meente Langedijk i n zijn openbare
vergadering van 22 januari 2013.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

