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Verslag werkbespreking met de raad  

12 februari 2015 

 

Introductie 

De werkbespreking start met een introductie over het onderzoek naar Verbonden Partijen. De 

werkbespreking is georganiseerd om de raad mee te nemen in het lopende onderzoek en om het 

onderzoek zo goed als mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de raad. De voorzitter van de 

rekenkamer geeft aan dat dit onderzoek uit twee onderdelen bestaat: een inventarisatie van alle 

verbonden partijen en een verdiepend onderzoek naar een selectie van verbonden partijen. Bij het 

verdiepend onderzoek zal in beeld gebracht worden wat de stand van zaken is van de realisatie van het 

doel van de deelname, de beheersing van de risico’s en de wijze van toezicht.  

Tijdens de werkbespreking worden geen definitieve onderzoeksresultaten gepresenteerd. Wel deelt de 

rekenkamer  verschillende eerste voorlopige inzichten uit het onderzoek naar verbonden partijen. Om 

het tweede deel van het onderzoek naar Verbonden partijen uit te voeren, vraagt de rekenkamer aan de 

hand van stellingen aan de aanwezige raadsleden, fractievertegenwoordigers en  -medewerkers 

elementen voor ‘de ideale paragraaf’ en input voor verdiepend onderzoek.  

Stellingen 

Stelling 1: ‘De meerwaarde van onze deelname aan verbonden partijen is voor mij voor alle 

verbonden partijen duidelijk’ 

Alle aanwezigen zijn het hier mee oneens. Zij geven aan dat een verbonden partij een geschiedenis 

heeft en dat nu lang niet altijd meer duidelijk is wat indertijd de redenen zijn geweest om de 

verbonden partij op te richten. Dat maakt dat de meerwaarde van onze deelname aan verbonden 

partijen niet altijd duidelijk is. Inzicht in meerwaarde en doelbereik is voor raadsleden belangrijk, 

maar moet ook voor burgers duidelijk kunnen zijn. Dat de meerwaarde van deelname aan verbonden 

partijen niet duidelijk is, wordt ervaren als een probleem. Dit omdat de raad in de rol van controleur 

hiermee tekort schiet.  Controle en toezicht door de raad kan alleen bij voldoende informatie, inzicht 

en kennis.  

 

Stelling 2: ‘Met de informatie die ik ontvang in gemeentelijke begroting en verantwoording kan ik 

prima beoordelen of de doelstellingen van onze verbonden partijen worden gerealiseerd.’ 

De meerderheid van de deelnemers geeft aan het hiermee oneens te zijn. De doelstellingen met 

betrekking tot de verbonden partijen zijn niet duidelijk en staan ook niet duidelijk in de begroting. 

Inzicht in het financiële resultaat en kennis van de mate waarin het doel wordt bereikt, worden 

belangrijk gevonden.  

Stelling 3: ’Sturen op verbonden partijen is de taak van het college’ 

De meerderheid van de aanwezigen geeft aan het hiermee eens te zijn. De primaire taak om te sturen is 

aan het college en de raad heeft een controlerende en toezichthoudende functie. De raad moet zich 

richten op de hoofdlijnen, en kan zich enkel baseren op de informatie van het college.  Het 

accountantsrapport is ook van belang.  
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De ideale paragraaf 

De deelnemers hebben nog een toevoeging voor de paragraaf, zoals de rekenkamer deze had 

voorgesteld: met wie werken we samen (wat is precies de samenhang tussen alle bij een verbonden 

partij betrokken actoren) en wat is het belang (wat zijn de (conflicterende) belangen van de betrokken 

actoren /bestuurders/gemeente)?  

 

Voorkeur selectie voor verdieping 

Tot slot geven de deelnemers (door het plakken van stickers) aan welke verbonden partijen zij graag 

terug zien in het verdiepende onderzoek van de rekenkamer. De uitkomst wordt hieronder 

weergegeven: 

1. Inkoop bureau H10 

2. Haagse Hitte  

3. Den Haag Winkelpanden  

4. HTM  

5. ADO Den Haag  

6. Eneco  

De rekenkamer geeft aan dat het onderzoek gaat over sturing en toezicht bij verbonden partijen en dat 

de cases voor het verdiepende onderzoek daarvoor geschikt moeten zijn. Bijvoorbeeld als bij Haagse 

Hitte de raad wil weten ‘waarom ging het mis?’ dan wordt eigenlijk een feitenreconstructie gevraagd 

en dat is een ander onderzoek (wat de rekenkamer op verzoek graag uitvoert, maar dan los van het 

onderzoek naar verbonden partijen). Na nadere toelichting door de deelnemers van hun selectie van 

cases voor het verdiepende onderzoek geeft de rekenkamer aan zich nader te zullen beraden over de 

cases die zij zelf voor ogen had en over de definitieve selectie van cases terug te rapporteren. De 

voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. 


