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   1e kwartaal 2021 

 

 

Onderwerp  

Informatienota kwartaalrapportages verbonden partijen 1e kwartaal 2021. 

 

Kennisnemen van 

Onderwerpen en ontwikkelingen die in het 1e kwartaal van 2021 in de vergaderingen van het Algemeen 

Bestuur van de verschillende gemeenschappelijke regelingen aan de orde zijn geweest.  

 

Inleiding 

Bij verbonden partijen is er sprake van verlengd lokaal bestuur. Voor uw gemeenteraad betekent dit 

dat u uw kaderstellende en controlerende rol ‘op afstand’ vorm moet geven. Dat is van belang omdat 

het deelnemen in een verbonden partij bestuurlijke en financiële risico’s met zich kan meebrengen. De 

deelnemers van een verbonden partij zijn namelijk (mede)verantwoordelijk voor die risico’s.  

 

De Raadswerkgroep Beleid & Regelgeving heeft zich op 29 november 2018 gebogen over het toezicht 

op verbonden partijen. De raadwerkgroep heeft unaniem ingestemd met het voorstel de 

toezichtsarrangementen vanuit de voormalige gemeente Geldermalsen te continueren. De 

toezichtsarrangementen zijn ook onderdeel van de paragraaf Verbonden Partijen van de Programma 

Begroting West Betuwe. 

 

Uw gemeenteraad houdt toezicht op verbonden partijen op basis van drie verschillende 

toezichtsarrangementen. Deze arrangementen nemen in zwaarte toe. Hoe groter het bestuurlijke en/of 

financiële risico, hoe meer toezichtsinstrumenten kunnen worden ingezet.   

Op hoofdlijnen wordt per GR gerapporteerd over wat zich heeft afgespeeld. Bij GR’en die in toezicht 2 

vallen wordt ook gerapporteerd over de managementrapportages (bestuursrapportages) voor zover de 

betreffende GR die opstelt. Bij GR’en die in toezicht 3 vallen wordt daarnaast ook gerapporteerd over 

wat er in de AB-vergaderingen heeft gespeeld. 

 

Kernboodschap 

Kennis nemen van de bijgevoegde rapportages.  

 
  



 

   
 

Consequenties 

De kwartaalrapportages zijn bedoeld om uw raad te informeren over wat er bij de gemeenschappelijke 

regelingen speelt. De rapportages kunnen voor u aanleiding zijn de betreffende portefeuillehouder over 

een bepaald onderwerp nadere informatie te vragen. Ook kunt u de portefeuillehouder vragen om u 

over een bepaald onderwerp frequenter bij te praten.  

 

GR Natuur- en Recreatieschap 

In het 1e kwartaal waren er geen ontwikkelingen bij het Natuur- en Recreatieschap. Er is dan ook geen 

rapportage toegevoegd.  

Toevoeging P10 

Vanaf 1 januari 2021 is West Betuwe lid van de P10, een netwerkorganisatie van de 29 grootste 

plattelandsgemeenten van Nederland. Hoewel de P10 geen gemeenschappelijke regeling betreft, 

wordt de P10 toch opgenomen in de kwartaalrapportage zodat uw gemeenteraad wordt geïnformeerd 

over de activiteiten en ontwikkelingen vanuit de P10.   

Moties grip op samenwerkingsverbanden 

Vanuit de moties grip op samenwerkingsverbanden is gewerkt aan het gevraagde informatieprotocol, 

dat inmiddels gereed is. Uw gemeenteraad is onlangs met een informatienota geïnformeerd over het 

informatieprotocol.   

 

Corona 

Per verbonden partij is, voor zover mogelijk en relevant, beknopt aangegeven wat corona voor 

(financiële) consequenties heeft voor de verbonden partij.  

 

Communicatie 

N.v.t. 

 

Vervolg 

Na het volgende kwartaal zal u opnieuw een informatienota met de kwartaalrapportages ontvangen.   

 
  



 

   
 

Bijlage(n) 
 

 
Suggestie ter afhandeling 
Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

  

Karen Coesmans  Servaas Stoop 
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