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‘College op goede weg met verbonden partijen’  

Rekenkamercommissie onderzocht deelnemingen gemeent e  

 
De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch onderzocht de verbonden partijen van de 
gemeente. Zij stelt vast dat het college op de goede weg is met het ontwikkelen van nieuw 
beleid en regels voor de verbonden partijen van de gemeente. Er zijn nog wel verbeteringen 
mogelijk. Het eindrapport over het onderzoek is aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
 
Het onderzoek en de bevindingen 
Voor een aantal taken neemt de gemeente deel in een verbonden partij. Dit is een 
zelfstandige organisatie. Een verbonden partij is opgericht door de gemeente of in 
samenwerking met anderen. Hiermee zet de gemeente de uitvoering op afstand.  
 
Dat leidt tot vragen: zijn raadsleden voldoende geïnformeerd over de uitvoering van die 
taken? Kunnen zij onderbouwde besluiten nemen over taken die niet bij de gemeente 
worden uitgevoerd? Loopt de gemeente grote risico’s in de verbonden partijen? De 
Rekenkamercommissie wilde met dit onderzoek inzicht geven in dit soort vragen. 
 
De Rekenkamercommissie concludeert dat het college de afgelopen periode met betrekking 
tot verbonden partijen veel in gang heeft gezet. Het heeft (nieuw) beleid en regelgeving voor 
verbonden partijen ontwikkeld. En deze aan de raad voorgelegd.  
 
Verbeteringen 
Op enkele punten zijn volgens de Rekenkamercommissie nog verbeteringen mogelijk: 

- De gemeenteraad beschikt over bestaande mogelijkheden om verbonden partijen te 
sturen. Deze zou hij beter en actiever moeten benutten; 

- De verbonden partijen moeten de eigen verantwoording verder verbeteren en binnen 
eigen (normen)kaders gaan werken. Het college kan dit stimuleren; 

- De raad moet vragen om inzicht in het risicobeheer bij verbonden partijen. Hij moet 
regelmatig vragen om een heldere analyse van de risico’s van deelname aan 
verbonden partijen; 

- Ambtelijke vertegenwoordigers hebben soms bestuursfuncties in verbonden partijen. 
Dit kan mogelijk belangen- en rolconflicten geven. Daar moet volgens de 
Rekenkamercommissie meer inzicht in komen. De commissie adviseert om hier 
extra onderzoek naar te doen.  
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Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch 
De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad ingesteld en onafhankelijk van het 
gemeentebestuur. Zij stelt zelf haar onderzoeksprogramma vast. De commissie werkt met 
onderzoek mee aan een goed functionerende gemeente. Zij richt haar onderzoek vooral op 
de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. De Bossche Rekenkamercommissie heeft 
speciaal aandacht voor de maatschappelijke effecten. Ook kijkt de commissie hoe de 
politieke sturing van de raad kan verbeteren. De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch 
bestaat uit zeven leden. Dit zijn vijf externen (onder wie de voorzitter) en twee raadsleden. 
 
Meer informatie: 
U kunt het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie downloaden op: http://www.s-
hertogenbosch.nl/rekenkamercommissie 
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