
Een algemene 
introductie  

op 
Verbonden Partijen

Hans Kessens  



Programma Ruimte en Wonen De 
Nieuwe Regio
‘Midden-Holland wil een ruimtelijk gevarieerde regio 
zijn met een onderscheidende combinatie van een 
verstedelijkt en een landelijk deel. De verstedelijkte 

en 
landelijke delen zijn hierbij complementair. 
Op het gebied van wonen wil de regio door het 

bieden 
van voldoende en passende 

huisvestingsmogelijkheden 
in een aantrekkelijk en gevarieerd woon- en 
Leefklimaat,bijdragen aan vitale gemeenten met 

een 
evenwichtige bevolkingsopbouw’.



WMO - beleidsplan

‘Een samenleving waarin alle mensen 
mee 

kunnen doen, waarbij uitgegaan wordt 
van de 

zelfredzaamheid, talenten en eigen 
kracht van 

mensen’



Jeugdbeleid Hart van Brabant

Maatschappelijke opgave/Gewenste situatie:

‘Elke gemeente van Hart van Brabant heeft een 

toereikend basisaanbod aan ondersteuning voor 

kinderen, jongeren en ouders.’



KEUZES

 Elke maatschappelijke opgave draait óók om het doen van 
(politieke) keuzes!

        Daar is de gemeenteraad voor
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Voorbeelden van politiek 
relevante keuzes
 Realiseert het gemeentebestuur centrale 

voorzieningen of decentrale voorzieningen per 
kern?

 Welke rol kiest de gemeente bij het ontwikkelen 
van ‘eigen kracht’ en de verdere ontwikkeling van 
de sociale infrastructuur?

 Wordt wel of niet betaald parkeren  (in bepaalde 
delen van de gemeente) ingevoerd? 

 In welke mate wil de gemeente zich profileren 
met het oog op (verdere) bevordering van 
toerisme en recreatie, en wat moet het aandeel 
van de gemeente daarin zijn?



Formele en 
informele 
samenwerkingsverb
anden

Verbonden Partijen

Verbonden Partijen
•formeel publiek- of 
privaatrechtelijke 
constructie
•gemeente heeft 
bestuurlijk én 
financieel belang

Gemeenschappelijke 
Regelingen
•formeel 
publiekrechtelijke 
constructie
•op basis van Wgr
•gemeente heeft 
minimaal bestuurlijk 
belang



Samenwerking……

 ‘Evergreen’ in het lokaal openbaar bestuur voor 
groot en klein

 De prijs voor samenwerking: soms lastig proces 
en inperken van de eigen keuzeruimte ten gunste 
van meer synergie en uitvoerings- en 
bestuurskracht

 Soms onbalans tussen ‘eigenaar zijn’ en 
‘opdrachtgever zijn’ 

 Bv Veiligheidsregio:
 Afstand in de praktijk te groot voor stevige 

democratische controle
 Er wordt weinig beleidsruimte ervaren
 Lokale en landelijke financiering niet in overeenstemming 

met lokale en landelijke verplichtingen



Samenwerken…

 Economische positie, regionale partners
 Hogere eisen aan kwaliteit dienstverleningsprocessen
 ICT en schaalvoordelen in diestverleningsprocessen
 Financiele ontwikkelingen sinds 2008
 Verplichte samenwerking door decentralisaties 
 Samenwerking met andere overheden



Aanleiding en motief

 Ambitieniveau hoog, bundelen krachten
 Voorkomen van hinder van elkaar
 Efficiënter werken
 Organisatorische voordelen
 Verruimen van de horizon, zicht krijgen op kansen



Aard van de samenwerking

 Beleidsafstemming/Strategische samenwerking
 Gezamenlijke uitvoering
 Delen hulpbronnen (bv PIOFAH, beleidsmedewerkers)
 Netwerk of platform voor ontmoeting, kennisdeling en informatie 

uitwisseling
 Vrijwillig of verplicht 



Vorm van de samenwerking

 Informele samenwerking
 Bestuurlijk
 Ambtelijk

 Bij verplicht: vorm voorgeschreven?
 Formele samenwerking

 Publiekrechtelijk (WGR) (Openbaar Lichaam, 
gemeenschappelijk orgaan, centrumgemeente, regeling 
zonder meer)

 Privaatrechtelijk (contract, bestuurakkoord,convenant, 
Stichting, BV, NV, Vereniging, Coöperatie)
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Politieke 
relevante 
onderwerpen: 

1. Keuzevraagstuk - 
belangenafwegingen 
/ dilemma’s

2. Onderwerp leeft in 
de samenleving

3. De raad gaat er over 
of wil er over gaan!

4. De raadsfracties 
kunnen zich politiek 
profileren

College

Organisatie

Burgers

Instellingen

Bedrijven

(anderen)

Raad

Intern Extern



Samenwerkingsver
band

Raad College

Gemeentebestuur

Sturing en controle van 
samenwerking



Sturing en controle van 
samenwerking

Raad College

Gemeentebestuur

Samenwerkingsver
band



Het verschil tussen droom en 
daad…
 Een visie mag een droom/gewenste situatie verbeelden
 Een gewenste opgave draait óók om het maken van (politieke) 

keuzes
 Het verschil tussen droom en daad is een doel met een deadline!
 Samenwerking is daarbij ‘slechts’ een middel



Sturing en controle

 Tussen raad en college:
 Raad heeft duidelijk overzicht op samenwerking, weet 

welke relevant zijn voor politieke sturing en controle
 In beleidsnota’s is er sprake van evalueerbare 

doelstellingen
 De programmabegroting maakt duidelijk in welke mate 

realisatie van opgaven afhankelijk is van andere partijen
 In de jaarrekening worden de resultaten van 

samenwerking afgezet tegen de doelstellingen die voor 
de samenwerking zijn geformuleerd

 Tussen gemeente en 
samenwerkingsverband
 Goed opdrachtgeverschap
 Goed eigenaarschap
 Betrokkenheid gemeenteraden, bv regionale 

beeldvorming en oriëntatie en tijdige terugkoppeling bij 
majeure wijzigingen



Investeren in 
evalueerbaarheid en 
resultaatgerichtheid De gewenste situatie in de samenleving 

beschrijven (als resultaat van politieke 
visievorming);

 Benoemen waar je als gemeentebestuur 
op inzet: wat is het verschil tussen de 
feitelijke situatie nu en de gewenste 
situatie? Hoe groot is dit verschil? Is de 
gewenste situatie al bijna bereikt en is het 
vooral een kwestie van ‘consolideren’? Of 
moet er nog een aanzienlijke ‘afstand’ 
overbrugd worden en is er een flinke 
investering nodig?



f. Uitsluitend geld



Spelniveaus en competenties

 Oog hebben voor de omgeving: lokaal belang niet per definitie in strijd met 
regionaal belang

 Samenwerking uit noodzaak: zicht op en erkenning van de afhankelijkheid 
van andere gemeenten én maatschappelijke partners om lokale doelen te 
realiseren

 Samenwerking als kans op lokale bonus: het verleggen van lokale ambities 
naar een hoger plan door ‘groter’ te denken op basis van extra 
mogelijkheden van krachten bundelen

 Oog voor resultaten op de langere termijn:het optimaliseren van de 
realisatie van lokale belangen door een transparant proces en een houding 
van ‘geven en nemen’.

 Raadsleden hebben zicht op het geheel van de samenwerking. Regie op 
geheel van samenwerking: het uitruilen van concessies op verschillende 
dossiers (t.b.v. voortgang/vermijden impasses) vanuit overzicht over de 
verdeling van lokale voor- en nadelen.

 Identificatie van lokaal belang met regionaal belang: op basis van 
gezamenlijk proces van visievorming ontstaat een gezamenlijke en 
‘doorleefde’ ambitie die tegelijkertijd het lokale en regionale belang dient.
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