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Wij stellen voor: 

 

De startnotitie “Verbonden partijen” met de daarin voorgestelde inhoudelijke en 

procesmatige aanpak vast te stellen. 

 

 

 

 

Inleiding 

Het onderwerp Verbonden partijen staat volop in de belangstelling. Veel gemeenteraden 

hebben, het gevoel grip en sturing op samenwerkingsverbanden te verliezen. De 

gemeenteraden ervaren een grote afstand tot samenwerkingsverbanden. De 

gemeenteraad blijft echter verantwoordelijk voor de op afstand geplaatste taak. 

 

Bestaand kader en context 

Er is behoefte aan het opstellen van een Nota Verbonden partijen om grip en sturing te 

houden en krijgen over de activiteiten die Verbonden partijen in het belang van de 

gemeente Hillegom uitvoeren. Diverse bepalingen in de gemeentewet en de wet 

gemeenschappelijke regelingen geven bevoegdheden aan het gemeentebestuur.  

 

Beoogd effect 

Met de Nota Verbonden partijen wordt een instrumentarium in positie gebracht om de 

grip te versterken. 

 

Argumenten 

Met het vaststellen van de startnotitie Verbonden partijen wordt door uw raad richting 

gegeven aan de inhoud van de Nota Verbonden partijen en doet u een uitspraak over de 

betrokkenheid van uw raad bij de totstandkoming van de nota. 

 

Kanttekeningen 

Er is heel veel informatie over Verbonden partijen de afgelopen jaren verschenen. Veelal 

omvangrijke nota’s met uitgebreide beschouwingen. Onze nota zal praktisch van opzet 

zijn.  

 



 

 

De beleidsinhoud van/voor een Verbonden partij behoort niet tot de op te stellen nota 

Verbonden partijen en blijft dus buiten beschouwing. De Nota Verbonden partijen zal juist 

ingaan op het instrumentarium voor sturing en controle. 

 
Financiële consequenties 

Aan de opstelling van de Nota Verbonden partijen zijn geen kosten verbonden. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Doel van deze startnotitie is ook vroegtijdig betrokkenheid te organiseren. De startnotitie 
wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie en gemeenteraad zodat input kan 
plaatsvinden over dit onderwerp. Het spreekt voor zich dat ook bij het verdere traject dat 
moet leiden tot de nota Verbonden partijen wij rekening houden met betrokkenheid van 
de gemeenteraad, griffie en (besturen van) samenwerkingsverbanden. Bij de 

beleidsvoorbereiding wordt dankbaar gebruik gemaakt van de aanbevelingen uit het HLN-
rekenkameronderzoek en de aanbevelingen van de ROB in het rapport Wisselwerking. 

 

Duurzaamheid 

De op te stellen Nota Verbonden partijen zal uiteindelijk bijdragen aan een evenwichtige 

en duurzame relatie met en aansturing van Verbonden partijen. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

In overleg met de regiogemeenten Lisse, Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout (en 

Teylingen) is afgesproken toe te werken naar één nota over de Verbonden partijen 

waarbij ruimte is voor lokale aspecten en of afwijkingen. 

 

Urgentie 

Het is de bedoeling om nog dit jaar een Nota Verbonden partijen aan de gemeenteraad 

ter vaststelling aan te bieden.  

 

Evaluatie 

- 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

- Startnotitie Nota Verbonden partijen 
- Rapport Raad voor het openbaar bestuur ‘Wisselwerking’, december 2015 
- Rapport Rkc Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout ‘Samen naar beter, 

Gemeenteraad en governance rondom Verbonden Partijen’, maart 2016 
 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

 
ing. G.P. van Lierop A. van Erk 
secretaris burgemeester 

 
 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 16 mei 2017 met betrekking tot de startnotitie Verbonden 

partijen, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

De startnotitie “Verbonden partijen” met de daarin voorgestelde inhoudelijke en 

procesmatige aanpak vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 juni 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


