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Samenvatting
AANLEIDING, VRAAGSTELLING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK
In de periode maart-november 2020 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de
wijze waarop de governance vanuit het hoogheemraadschap op de gemeenschappelijke
regelingen (GR’s) functioneert. De doelstelling van het onderzoek is de verenigde vergadering
(VV) een goed inzicht te geven in dit belangrijke onderwerp. Het onderzoek betreft de volgende
GR’s: De Regionale Belasting Groep (RBG), Het Waterschapshuis (HWH), Gemeenschappelijke
regeling Slibverwerking 2009 en AQUON.
De rekenkamercommissie heeft dit onderwerp om meerdere redenen gekozen. Ten eerste
vanwege het gevoel dat leeft binnen de VV om op grote afstand te staan van de activiteiten
binnen de GR’s. Ten tweede kon het een mooi ijkmoment zijn na de bestuurlijke audit ex art.
109a Waterschapswet die het college van D&H in 2015 heeft uitgevoerd naar de aansturing van
de verbonden partijen. Ten derde kon nu inmiddels goed de werking van de geactualiseerde
Nota Verbonden Partijen worden beoordeeld; deze Nota is in 2018 door de VV vastgesteld.
De volgende hoofdvraag stond in het onderzoek centraal: Is de wijze van sturing van,
beheersing van, verantwoording over en toezicht op de gemeenschappelijke regelingen
effectief? Verschillende deelvragen zijn hiervan afgeleid, rond o.a. de door de VV gegeven
kaders, de (vastlegging) van de te realiseren doelstellingen, de gemaakte afspraken voor de te
leveren prestaties en de kosten daarvan, de risicobeheersing, de mogelijkheden tot bijsturing
en het toezicht dat het college van D&H uitvoert op de GR’s.
Het onderzoek is door de rekenkamercommissie uitgevoerd met ondersteuning van haar twee
vaste onderzoekers. Er is in het kader van het onderzoek een tiental functionarissen
geïnterviewd en er zijn tientallen documenten geraadpleegd.
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN N.A.V. HET ONDERZOEK
De hoofdconclusie van dit onderzoek is dat het binnen het hoogheemraadschap feitelijk geheel
naar behoren loopt t.a.v. de governance van de GR’s. Deze hoofdconclusie baseert de
rekenkamercommissie met name op haar bevindingen dat
1) de afspraken rond de GR’s in VV-documenten en qua taakverdeling tussen VV en D&H,
duidelijk zijn;
2) er in de praktijk conform de afspraken wordt gehandeld;
3) alle geïnterviewden tevreden zijn over hoe de GR’s momenteel presteren; en
4) er bij incidenten in het wat verdere verleden (i.c. HWH en AQUON) door het college van
D&H adequaat is opgetreden en de VV daarbij goed is betrokken.
Wat de governance van de GR’s betreft hoeft de VV dus geen zorgen te hebben en de
rekenkamercommissie geeft hiervoor alle betrokkenen - en in het bijzonder het college van
D&H - een compliment. De rekenkamercommissie heeft dan ook geen aanbevelingen op dit
punt.
De voorgaande conclusie zegt echter niet alles over het binnen de VV levende gevoel van op
grote afstand staan van de gemeenschappelijke regelingen, terwijl deze wel van belang zijn
voor het goed functioneren van het hoogheemraadschap. De rekenkamercommissie heeft
stilgestaan bij mogelijkheden om deze afstand te verkleinen, ook kijkend naar afspraken bij
andere waterschappen rond de governance op de GR’s.
Alles overziende bevelen we de volgende zaken aan:
1) Het jaarlijks opstellen van een HHSK-kaderbrief om de kaderbrieven van de GR’s aan te
kunnen toetsen.
2) De begroting van de GR, de zienswijze van het college van D&H bij deze begroting en
het jaarverslag (incl. accountantsverklaring) van de GR’s jaarlijks als bespreekstuk
3

agenderen in de commissie AZM van september/oktober en niet langer alleen agenderen
als schriftelijke mededeling in de VV van september/oktober.
3) Het periodiek organiseren van een informatieve of informele VV over de GR’s met een
toelichting van de desbetreffende portefeuillehouder en de ambtelijke accounthouder
van de GR.
Een tweede conclusie van de rekenkamercommissie is dat de juridische vorm van de
onderzochte vier GR’s (namelijk een openbaar lichaam met een Algemeen Bestuur en een
Dagelijks Bestuur) naar de huidige maatstaven een zware juridische vorm is, gegeven het
overzichtelijke, bedrijfsvoeringskarakter van de betreffende GR’s. Dit is geen verwijt, omdat de
alternatieve, minder zware juridische vormen voor een GR pas na de oprichting van de huidige
vier GR’s beschikbaar zijn gekomen in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Maar in
vergelijkbare gevallen in de toekomst zijn eenvoudiger juridische vormen dus denkbaar.
De rekenkamercommissie heeft haar conclusies en aanbevelingen voorgelegd aan het college
van D&H voor een bestuurlijke reactie; deze reactie is bijgevoegd in dit rapport. Het college
van D&H blijkt verheugd met de conclusies van het onderzoek en is voornemens de
aanbevelingen grotendeels over te nemen. In hun ogen is echter het jaarlijks opstellen van een
kaderbrief overbodig, omdat de informatie daaruit volgens het college van D&H reeds
beschikbaar is in de meerjarenplanning voor het volgende en de drie komende begrotingsjaren.
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1

Inleiding

De rekenkamercommissie van Schieland en de Krimpenerwaard wil door gericht onderzoek en
praktische adviezen op een actieve wijze helpen om de (ook niet-financiële) rechtmatigheid,
doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuurlijk handelen van het hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) te verbeteren. Met de onderzoeken wordt de
verenigde vergadering (hierna te noemen VV) inzicht geboden in de prestaties en worden waar
nodig aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd.
1.1

Aanleiding

In het jaarplan 2020 heeft de rekenkamercommissie aangegeven onderzoek te gaan doen naar
de gemeenschappelijke regelingen. Het hoogheemraadschap kan namelijk - in het algemeen
gesproken - zijn taken op vier verschillende manieren organiseren en uitvoeren: 1) zelf doen,
2) deels of geheel uitbesteden (inkopen), 3) subsidie verlenen aan derden of 4) samen met
andere waterschappen en/of gemeenten een taak uitvoeren in een verbonden partij. Dit
onderzoek heeft zich specifiek gericht op het samenwerken met andere organisaties in de vorm
van een gemeenschappelijke regeling, wat een vorm van een verbonden partij is.
Uit de bestaande groslijst van mogelijke onderwerpen heeft de rekenkamercommissie juist dit
onderwerp gekozen, omdat ten eerste het gevoel binnen de VV bestond op grote afstand te
staan van de activiteiten binnen de gemeenschappelijke regelingen (hierna te noemen GR),
terwijl die wel van groot belang zijn voor het goed functioneren van HHSK. Ten tweede kon het
een mooi ijkmoment zijn na het onderzoek ex art. 109a Waterschapswet dat het college van
dijkgraaf en hoogheemraden (hierna te noemen D&H) in 2015 heeft uitgevoerd naar de
aansturing van de verbonden partijen. Ten derde kon nu inmiddels goed de werking van het in
de VV van 3 oktober 2018 vastgestelde kader (de geactualiseerde Nota Verbonden Partijen)
worden beoordeeld.
1.2

Doelstelling

Tegenover de kwalitatieve en financiële voordelen van een overdracht van taken aan
verbonden partijen kunnen risico’s staan door de grote(re) omvang en door de sturing op
afstand. Het aangaan van een verbonden partij heeft namelijk tot gevolg dat HHSK op een
andere manier de sturing en controle op de taakuitvoering vorm geeft dan wanneer deze
taakuitoefening door HHSK zelf wordt gedaan.
Het onderzoek heeft daarmee tot doel de VV inzicht te geven in de wijze waarop de governance
vanuit HHSK op de gemeenschappelijke regelingen functioneert.
Het plan van aanpak voor dit onderzoek is op 23 maart 2020 ter kennisname aan de VV
gestuurd.
In deze rapportage zijn de resultaten van het vervolgens uitgevoerde onderzoek opgenomen.
1.3

Onderzoeksvragen

De volgende hoofdvraag staat in het onderzoek centraal:
Is de wijze van sturing van, beheersing van, verantwoording over en toezicht op de
gemeenschappelijke regelingen effectief?
Van de centrale onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen afgeleid:
1.
Welke kaders zijn er ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen en worden
deze nageleefd?
2.
Is er inzicht in de te realiseren doelstellingen van de gemeenschappelijke
regelingen?
3.
Op welke wijze zijn de doelstellingen vastgelegd?
4.
Welke afspraken zijn gemaakt voor de te leveren prestaties en tegen welke kosten?
5.
Welke afspraken zijn er over de beheersing van de risico’s?
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6.
7.
8.
9.
1.4

Wat zijn de mogelijkheden tot bijsturing?
Welke afspraken zijn er over de wijze waarop wordt omgegaan met het financieel
resultaat (exploitatie en vermogen/balans)?
Is er inzicht in de geleverde prestaties?
Welk toezicht voert het dagelijks bestuur uit op de gemeenschappelijke regelingen?
Aanpak onderzoek

Het onderzoek bestond uit het bestuderen van documenten en het interviewen van de
desbetreffende portefeuillehouders en ambtelijke accounthouders van de GR’s van HHSK. In dit
onderzoek zijn de volgende GR’s over de periode 2015-2019 betrokken:
Nr
1.

Naam
De Regionale
Belasting Groep
(RBG)

Met wie
Delfland en de
gemeenten Delft,
Schiedam en
Vlaardingen

Taak
Het heffen en
invorderen van de
lokale belastingen

2.

Het Waterschapshuis
(HWH)

alle waterschappen
(21)

Bevorderen
samenwerking op
het gebied van ICT

3.

Gemeenschappelijke
regeling
Slibverwerking 2009
(GR Slib)

Delfland, Hollandse
Delta, Rijnland,
Rivierenland

Behartigen
gezamenlijk
aandeelhouderschap
bij HVC

4.

AQUON

Aa en Maas,
Brabantse Delta,
Delfland, De
Dommel, Hollandse
Delta, Rivierenland,
Rijnland, Stichtse
Rijnlanden

Laboratoriumactiviteiten

Financieel
Begrotingstotaal
2020: € 18,5
miljoen
Aandeel HHSK:
23,5 %
Begrotingstotaal
2020: € 22,3
miljoen
Aandeel HHSK:
2,6 %
Begrotingstotaal
2020: € 0,28
miljoen
Aandeel HHSK:
10,0 %
Begrotingstotaal
2020: € 23,1
miljoen
Aandeel HHSK:
5,0 %

Tabel 1 Beschouwde GR’s in dit onderzoek
In bijlage 1 (Onderzoeksverantwoording) is opgenomen wat het gehanteerde normenkader is,
welke begripsafbakening voor het onderzoek is gebruikt, welke functionarissen zijn
geïnterviewd en welke documenten zijn geraadpleegd.
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2

Bevindingen

In dit hoofdstuk worden de bevindingen behandeld. Ter introductie is in dit hoofdstuk een
paragraaf (2.1) Context toegevoegd, waarin een korte toelichting wordt gegeven op de
gemeenschappelijke regelingen en de bestuurlijke context daarvan. Meer details daarover,
inclusief bijvoorbeeld informatie over andere mogelijkheden die de wet biedt ten aanzien van
gemeenschappelijke regelingen, staan in bijlage 2 (Regelgeving en werking verbonden
partijen).
Omwille van de leesbaarheid zijn de deelvragen met het beoordelingscriterium per paragraaf
geclusterd: (2.2) kaders en controlerende rol van de VV, (2.3) sturing door D&H, (2.4)
beheersing door D&H, (2.5) verantwoording door D&H en (2.6) gevoerde toezicht door D&H.
2.1

Context

De samenwerking tussen decentrale overheden is publiekrechtelijk geformaliseerd in
gemeenschappelijke regelingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dit
maakt samenwerking mogelijk tussen overheden op een publiekrechtelijke grondslag waardoor
(onder andere) een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid ingesteld kan worden. Het
openbaar lichaam bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.
Bij de regeling worden onder meer het bestuur, de taken en de financiën van de GR vastgelegd
en worden bevoegdheden van het hoogheemraadschap aan het bestuur van de GR
overgedragen om de belangen te behartigen waarvoor de regeling is aangegaan. De uitgaven
van een GR, volgens de goedgekeurde begroting en de in de regeling vastgelegde financiële
verdeelsleutel, zijn door het deelnemen aan zo’n regeling voor het hoogheemraadschap
verplichte uitgaven.
Hieronder is een korte toelichting op de taken en activiteiten van de beschouwde GR’s
gegeven; meer informatie hierover staat in bijlage 4 (Overzicht doelstellingen GR’s).
De Regionale Belasting Groep (RBG)
Om de kwaliteit te verhogen en kosten te besparen wordt samengewerkt in deze gezamenlijke
belastingorganisatie, ter uitvoering van belastingtaken van gemeenten en waterschappen en
ter uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. Kerntaken van de RBG zijn dus het
heffen en invorderen van belastingen.
Het Waterschapshuis (HWH)
Het Waterschapshuis heeft tot taak als ondersteunende organisatie en aankoopcentrale te
fungeren voor de waterschappen. Het doel is om hiermee een bijdrage te leveren aan het
verbeteren van de informatie- en bedrijfsprocessen ter bevordering van de kwaliteit en
efficiëntie van de taakuitvoering door de waterschappen.
Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009 (GR Slib)
De GR Slib heeft tot doel de behartiging en coördinatie van de belangen van de deelnemende
waterschappen in de N.V. HVC. Middels dit actieve aandeelhouderschap is een nauwe
betrokkenheid bij de verwerking van zuiveringsslib en de relevante ontwikkelingen in de
afvalwaterketen.
AQUON
AQUON heeft tot doel om op het gebied van laboratoriumactiviteiten te komen tot kennisdeling
en –ontwikkeling, vergroting van de efficiency, vermindering van de kwetsbaarheid, benutting
van de mogelijkheden tot continue kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering en versterking
van de innovatiekracht. AQUON voert meetvragen uit, verricht analyses van het
oppervlaktewater en adviseert in het kader van biodiversiteit.
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In de onderstaande figuur (figuur 1) zijn op hoofdlijnen de taakverdeling tussen en de
verantwoordelijkheden van VV en D&H opgenomen, om de governance vanuit HHSK rond de
gemeenschappelijke regelingen adequaat vorm te geven.

•VV stelt minimaal 1 keer in
de 6 jaar de Nota Verbonden
Partijen vast
•Minimaal 1 keer in 6 jaar
stelt het college de
Beleidsuitwerking Verbonden
Partijen vast
•Input evaluatie GR's kan
leiden tot bijstelling in
nieuwe Waterbeheerplan

Act

Plan

Check

Do

•Bestuursrapportages 2 keer per
jaar
•Jaarverslag *Paragraaf Verbonden
Partijen (input jaarstukken GR's
en actuele interne en externe
ontwikkelingen)
*Programmaverantwoording: RBG
en HWH programma 5, GR
Slibverwerking programma 3,
AQUON programma 2, 3 en 5
•Evaluatie GR's minimaal 1 keer
per 6 jaar in opdracht van VV
•In laatste jaar van
Waterbeheerplan evalueert en
heroverweegt het college de GR's

•Nota Verbonden Partijen - kader
voor de governance op de verbonden partijen (vaststelling door VV)
•Beleidsuitwerking Verbonden
Partijen - stuur- en
beheersinstrumentarium voor het
college/ ambtelijke organisatie
(vaststelling door college)
•Kaderbrief en zienswijze op
(concept) begroting GR
(gedelegeerd aan college)
•Programmabegroting HHSK;
*Paragraaf Verbonden Partijen incl.
de risicoprofielen (rol eigenaar/
college en vaststelling door VV)
*Programma's: Raming afname/
bijdrage (rol opdrachtgever/ college)
RBG en HWH programma 5, GR
Slibverwerking programma 3,
AQUON programma 2, 3 en 5
(budgettrecht, vaststelling door VV)

•Invulling rol college als eigenaar:
bewaking continuiteit en risico's
•Invulling rol college als
opdrachtgever: 1. toezicht houden op
realisatie doelstellingen en prestaties
2. bewaking van beschikbaar
gestelde middelen
•Actieve en passieve informatieplicht
college (o.a. input P&C-cyclus GR's)

Figuur 1 PDCA-cyclus governance gemeenschappelijke regelingen HHSK
Uit de figuur blijkt dat de voornaamste, vaste momenten in het jaar om als VV invloed uit te
oefenen zijn: 1) bij de behandeling van de Programmabegroting, 2) bij de behandeling van het
Jaarverslag, 3) wanneer de informatieplicht van D&H daar aanleiding toe geeft (bijvoorbeeld bij
wisseling vertegenwoordiging HHSK in het bestuur van de GR) en 4) bij het oprichten,
uittreden, wijzigen en opheffen van een GR.
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2.2

Kaders en controlerende rol VV

De deelvragen 1 en 2 richten zich op de kaders en de te realiseren doelstellingen van de
gemeenschappelijke regelingen.
Kaders
Deelvraag 1
Welke kaders zijn er ten
aanzien van de
gemeenschappelijke regelingen
en worden deze nageleefd?

Beoordelingscriterium
 Er zijn duidelijke afspraken over mogelijkheden voor het
dagelijks en algemeen bestuur om te sturen
(Beleidskader/ Nota Verbonden Partijen)
 Er wordt invulling gegeven aan het wettelijke kader
(Waterschapsbesluit) en het beleidskader (Nota
Verbonden Partijen)
 Het algemeen bestuur heeft voldoende instrumenten om
zijn invloed te kunnen uitoefenen (Kaderbrief
gemeenschappelijke regelingen, Zienswijze bij de
begroting van de verbonden partij, Paragraaf verbonden
partijen in programmabegroting en jaarverslag)

De overkoepelende kaders voor de GR’s zijn: Nota Verbonden Partijen HHSK,
Waterschapsbesluit, Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen, cao
Werken voor waterschappen, Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke
Regelingen zelf.
De eerste nota Verbonden Partijen is in de VV van 27 maart 2013 vastgesteld. Deze nota is
onder meer aangepast naar aanleiding van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen,
de notitie Verbonden Partijen van de Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten) en het uitgevoerde onderzoek door D&H (bestuurlijke audit) naar de
aansturing van de verbonden partijen van HHSK in 2015. Op 3 oktober 2018 heeft de VV de
geactualiseerde Nota Verbonden Partijen vastgesteld.
In de nota is een scherp onderscheid gemaakt tussen de rollen van de VV en van D&H, zijn
heldere definities gegeven voor de verbonden partijen en is een afwegingskader voor
samenwerkingsrelaties met de verschillende instrumenten en vormen van samenwerking
opgenomen. Een onderdeel van de nota is een format met daarin de beleidsinformatie, de
financiële gegevens en een overzicht van de beleidsmatige, juridische en financiële risico’s van
de verbonden partijen. Dit format maakt onderdeel uit van de programmabegroting en het
jaarverslag.
Bevinding 1: Uit het onderzoek blijkt dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt rond de GR’s
middels de Nota Verbonden Partijen. Hiermee voldoet HHSK ook aan het wettelijke kader en
het vastgestelde beleidskader.
Als onderdeel van het onderzoek is geïnventariseerd welke sturingsinstrumenten rond de GR’s
beschikbaar zijn voor de VV. Hiervan is een overzicht gemaakt; zie bijlage 3 (Overzicht
sturingsinstrumenten van de VV met betrekking tot de GR’s). De VV kan zijn invloed met name
uitoefenen bij het vaststellen van de programmabegroting, de oprichting van een GR,
toetreding of wijziging van de GR en de evaluatie van een GR. Van dat laatste instrument –
evaluatie -, ingesteld bij de gewijzigde Nota Verbonden Partijen van 2018, is nog geen gebruik
gemaakt. Ook is in de gewijzigde Nota Verbonden Partijen expliciet opgenomen dat D&H in het
laatste jaar van het Waterbeheerplan, op basis van het door de VV vastgestelde
heroverwegingskader, de verbonden partijen evalueren en heroverwegen.
Bevinding 2: Uit de inventarisatie blijkt dat de VV voldoende instrumenten heeft om invloed uit
te kunnen oefenen.
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Bevinding 3: Het huidige Waterbeheerplan HHSK loopt van 2016 tot en met 2021, zodat in
2021 een evaluatie en heroverweging van de huidige GR’s dient plaats te vinden.
Verder is als onderdeel van het onderzoek geïnventariseerd hoe de omliggende waterschappen
de aansturing op de GR’s hebben geregeld. Uit openbare stukken blijkt dat de
hoogheemraadschappen van Rijnland (2017) en Delfland (2013) en het waterschap Hollandse
Delta (2013) ook een door de VV vastgestelde Nota Verbonden Partijen hebben. Deze nota’s
zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar met die van HHSK. De belangrijkste verschillen zitten in de (al
dan niet gedelegeerde) zienswijze, frequentie van behandeling en de mate van (detail)informatie. De zienswijzen op de ontwerp- en wijzigings-begrotingen van een GR zijn bij de
hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland niet gedelegeerd aan D&H. Bij HHSK, evenals
bij het waterschap Hollandse Delta, is dat wel het geval. Bij de hoogheemraadschappen van
Rijnland en Delfland en het waterschap Hollandse Delta vindt behandeling van de begroting en
jaarstukken van de GR’s als bespreekstuk in de commissies plaats. Bij Hollandse Delta is het
onderwerp Verbonden Partijen zelfs een vast agendapunt bij de commissievergaderingen. Bij
HHSK worden de begroting en jaarstukken van de GR’s bij de schriftelijke mededelingen in de
VV ingebracht. Daarnaast valt op dat bij Delfland het prestatiecontract en de kwartaalrapportages over de RBG in de VV worden gebracht.
Bevinding 4: Bij verschillende waterschappen zijn tussen dagelijks en algemeen bestuur
duidelijke andere afspraken gemaakt in de P&C-cyclus, zoals over delegatie van bevoegdheden
van VV naar D&H, frequentie van behandeling van onderwerpen betreffende de GR’s in de VV
en de mate van (detail)informatie aan de VV.
Realiseren doelstellingen
Deelvraag 2
Is er inzicht in de te realiseren
doelstellingen van de
gemeenschappelijke regelingen?

Beoordelingscriterium
 De afspraken ten aanzien van de gemeenschappelijke
regelingen zijn duidelijk vastgelegd, inclusief de
benodigde informatievoorziening.
 Het algemeen bestuur heeft van zijn beïnvloedingsmogelijkheden gebruik gemaakt (o.a. gestelde vragen,
op basis van besluitenlijst VV periode 2015-2019).
 De mogelijkheid bestaat om de argumenten en
overwegingen van het aangaan van de gemeenschappelijke regelingen te toetsen op (blijvende) geldigheid.

De doelstelling(en) van de GR’s zijn vastgelegd in de regelingen zelf. Bij het instellingsbesluit
van de GR geven de deelnemers aan wat te gaan doen en op welke wijze. In bijlage 4
(Overzicht doelstellingen GR’s) zijn de doelstellingen van RBG, HWH, GR Slib en AQUON in een
overzicht uitgewerkt.
De afspraken inzake de informatievoorziening over de realisatie van de doelstellingen maken
onderdeel uit van de P&C-cyclus van de GR zelf. De begroting en het jaarverslag (inclusief de
accountantsverklaring) van de GR’s worden jaarlijks als schriftelijke mededeling in de VV van
oktober ingebracht.
Bevinding 5: De doelstellingen van de GR’s zijn bekend en de informatievoorziening aan de VV
over de realisatie van de doelstellingen is geregeld.
De VV heeft de mogelijkheid om D&H (tussentijds) de opdracht te geven de GR’s te evalueren
en andere beïnvloedingsmogelijkheden. Uit het onderzoek blijkt dat er door de VV in de
afgelopen periode viermaal gebruik is gemaakt van de beïnvloedingsmogelijkheden, namelijk:
1. Schriftelijke en mondelinge vragen (1 juli 2015) - doelstelling HWH 2. Indienen moties (30 maart 2016 en 11 juni 2018) - salariëring topfunctionarissen
verbonden partijen, respectievelijk huisvesting AQUON 3. Verzoek evaluatie van de delegatieregeling (2 oktober 2019) - zienswijze
conceptbegroting gemeenschappelijke regelingen –
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Bevinding 6: De VV heeft beperkt gebruik gemaakt van de ter beschikking staande
beïnvloedingsmogelijkheden. Zo is van de mogelijkheid om de argumenten en overwegingen
van het aangaan van de gemeenschappelijke regelingen als VV te toetsen op (blijvende)
geldigheid, nog geen gebruik gemaakt.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de GR’s betrekking hebben op de bedrijfsvoering
en geen of een geringe beleidsmatige component omvatten. In een aantal interviews is gesteld
dat, met de huidige (wettelijke) mogelijkheden, nu een andere vorm voor sommige verbonden
partijen zou zijn overwogen. Zo is een vergelijking gemaakt met de constructie van ‘Kosten
voor gemene rekening’, zoals HHSK die heeft voor de ICT-samenwerking, de Financiële Eenheid
en het Muskusrattenbeheer. Ook is de ‘Bedrijfsvoeringsorganisatie’ genoemd, een
samenwerkingsvorm tussen overheden die met ingang van 1 januari 2015 in de Wet
gemeenschappelijke regelingen is opgenomen; zie bijlage 2 (Regelgeving en werking
verbonden partijen). Een Bedrijfsvoeringsorganisatie heeft een enkelvoudig bestuur. De
gedachte daarbij is dat taken op het gebied van bedrijfsvoering naar hun aard, vanwege hun
beleidsneutrale karakter, niet vragen om een zware bestuurlijke aansturing.
Bevinding 7: Met de wettelijke mogelijkheden van nu, zijn alternatieven voor de openbaar
lichaam-status denkbaar voor met name op bedrijfsvoering gerichte GR’s zoals de huidige,
zonder de zware bestuurlijke aansturing.
2.3

Sturing D&H

De deelvragen 3 en 4 richten zich op de sturing door D&H. Daarbij is gekeken naar de wijze
van vastlegging van de doelstellingen en de gemaakte afspraken met betrekking tot de te
leveren prestaties en de daaraan verbonden kosten.
Vastlegging doelstellingen
Deelvraag 3
Op welke wijze zijn de
doelstellingen vastgelegd?

Beoordelingscriterium
 De afspraken ten aanzien van de gemeenschappelijke
regelingen zijn (in een vastgesteld format) vastgelegd en
goedgekeurd.

Bevinding 8: De doelstellingen van de GR’s zijn vastgelegd in de regelingen zelf. Daarnaast zijn
de doelstellingen ook kort vermeld in de programmabegroting en het jaarverslag bij de
onderdelen ‘paragraaf Verbonden Partijen’ en in de bijlage ‘Verbonden Partijen’.
Prestaties en kosten
Deelvraag 4
Welke afspraken zijn gemaakt
voor de te leveren prestaties en
tegen welke kosten?

Beoordelingscriterium
 Er zijn (financiële en meetbare kwalitatieve) afspraken
gemaakt over de te leveren prestaties.
 Bij elke begroting van de gemeenschappelijke regeling
wordt een zienswijze ingediend.

Bevinding 9: De afspraken over de, tegen welke kosten, te leveren prestaties zijn vastgelegd in
de GR’s zelf. Daarnaast werkt de RBG met een afzonderlijk prestatiecontract. De prijzen zijn
gebaseerd op verdeelsleutels op grond van de begroting van een GR. Daarmee bestaan er
duidelijke afspraken gemaakt over de te leveren prestaties.
Volgens de begrotingsprocedure die de Wet gemeenschappelijke regelingen voorschrijft, dient
het algemeen bestuur van een GR vóór 15 juli van jaar t (bijvoorbeeld 2020) de begroting t+1
(2021) vast te stellen. Om de deelnemers in de gelegenheid te stellen hun zienswijze op de
begroting kenbaar te maken, moet de ontwerpbegroting acht weken voor vaststelling aan hen
worden toegezonden. Het dagelijks bestuur van een GR zendt vóór 15 april van het jaar
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voorafgaande aan dat jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en
beleidsmatige kaders (’kaderbrief’) en de voorlopige jaarrekening aan de algemene besturen
van de deelnemende waterschappen. Het dagelijks bestuur van een GR zendt de begroting
binnen vier weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar
voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten (financieel
toezichthouder).
De VV heeft het wettelijke recht om bij GR’s over iedere begroting en begrotingswijziging
zienswijzen bij het dagelijks bestuur van de GR in te dienen. Deze bevoegdheid heeft de VV
aan D&H gedelegeerd (besluit van 20 maart 2011). De vergadercyclus van de VV sluit namelijk
niet (altijd) goed aan bij de wettelijke mogelijkheden om zienswijzen in te dienen over de
(ontwerp-) begroting van de GR’s. Zie ook bevinding 4.
Bevinding 10: Uit het onderzoek is gebleken dat niet bij elke begroting een zienswijze wordt
ingediend. Als dat niet het geval is, geeft D&H dat aan. Er kunnen wel aandachtspunten zijn die
D&H aan de GR wil meegeven. Een voorbeeld hiervan is het besluit van de GR AQUON tot het
vormen van een reserve voor de centrale huisvesting. D&H meldt per GR bij de schriftelijke
mededelingen in de oktober-VV of al dan niet gebruik is gemaakt van het kunnen indienen van
een zienswijze.
In een interview is gesteld dat de ontwerpbegroting en de kaderbrief van een GR idealiter
zouden moeten worden getoetst aan een kaderbrief van HHSK. Bijvoorbeeld: als er daarin zou
zijn vastgelegd dat de begroting van HHSK met (maximaal) 2% stijgt, dan zou de GR-begroting
ook met (maximaal) 2% mogen stijgen.
Bevinding 11: Anders dan bijvoorbeeld het waterschap Hollandse Delta of het
hoogheemraadschap van Delfland, heeft HHSK geen eigen kaderbrief.
2.4

Beheersing D&H

De deelvragen 5 en 6 betreffen de beheersing van risico’s en de mogelijkheden tot bijsturen.
Beheersing van risico’s
Deelvraag 5
Welke afspraken zijn er over de
beheersing van de risico’s?

Beoordelingscriterium
 Er is sprake van een gevalideerde methode van
risicomanagement.

Bij de oprichting van een GR vindt een eerste inventarisatie van kansen en bedreigingen plaats.
Daarna wordt jaarlijks bezien of er wijzigingen optreden. Uit het onderzoek blijkt dat het
aanknopingspunt van HHSK hiervoor is wat de GR’s zelf in hun begroting en jaarrekening
hebben aangeven als risico’s.
D&H doet een voorstel in de programmabegroting voor een risicoprofiel per verbonden partij,
gebaseerd op de jaarstukken, ontwerpbegroting en tussentijdse rapportages van de GR (format
verbonden partij). In bijlage 5 (Overzicht beheersing GR’s) is op hoofdlijnen een overzicht van
de beheersing van de risico’s per GR opgenomen.
Een organisatie-brede risicomanagement-aanpak kenmerkt zich door een uniform en
gestructureerd proces van identificeren en analyseren van, reageren op en monitoren en
rapporteren van mogelijke toekomstige gebeurtenissen (‘risico’s’) die van invloed kunnen zijn
op het te behalen van de organisatiedoelstellingen. Een voorbeeld is het systeem van COSO,
een wereldwijde standaard op het gebied van interne risicobeheersing.
Bevinding 12: Er wordt binnen HHSK wel aan risicobeheersing ten aanzien van de GR’s gedaan,
maar er ligt aan het opstellen van het risicoprofiel geen erkende methode van
risicomanagement ten grondslag. Dit komt ook omdat de verschillende GR’s verschillende
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methoden hanteren om risico’s te beheersen, bijvoorbeeld via een compleet prestatiecontract
(zie ook bevinding 16), of via programmasturing.
Mogelijkheden bijsturing
Deelvraag 6
Wat zijn de mogelijkheden tot
bijsturing?

Beoordelingscriterium
 Er zijn afspraken over het periodiek evalueren van een
gemeenschappelijke regeling (o.a. begroting,
jaarverslag en zienswijze) en tijdige
informatievoorziening (o.a. bestuursrapportage).
 Bij achterblijven van afgesproken prestaties wordt
tijdig actie ondernomen.

In het onderzoek is geconstateerd dat bijsturen start met het monitoren van de planning &
control-cyclus van de GR’s zelf. De informatie uit de GR’s wordt gebruikt in de P&C-cyclus van
HHSK. De evaluatiemogelijkheden zijn opgenomen in de Nota Verbonden Partijen met een rol
voor zowel D&H als de VV.
D&H heeft een actieve en passieve informatieplicht. In de Nota Verbonden Partijen is
opgenomen dat de volgende onderdelen moeten worden teruggekoppeld aan de VV:
 wijziging van de doelstellingen en strategie van de GR,
 veranderingen in de wijze van vertegenwoordiging van HHSK (ontslag, benoeming),
 (voornemens tot) het beëindigen van een relatie met een bestaande GR.
In de interviews zijn verschillende voorbeelden gegeven van goed bijsturen in geval van het
achterblijven van de afgesproken prestaties; zowel voor HWH als AQUON geldt dat de VV hierin
nadrukkelijk betrokken is geweest.
Bevinding 13: De voornaamste bijsturingsmogelijkheid zit op de ontwerpbegroting en
kaderbrief van de GR en de zienswijze vanuit HHSK daarop.
2.5

Verantwoording D&H

De deelvragen 7 en 8 richten zich op de verantwoording door D&H.
Financieel resultaat
Deelvraag 7
Welke afspraken zijn er over de
wijze waarop wordt omgegaan
met het financieel resultaat
(exploitatie en vermogen/
balans)?

Beoordelingscriterium
 Er zijn duidelijke afspraken over hoe om te gaan
met reserves, voorzieningen, overschotten en
tekorten e.d. (in de regeling, begroting of
overeenkomst).

Uit de interviews is gebleken dat het principieel beleid vanuit HHSK is dat er geen reserves
worden gevormd binnen de GR’s. Dit hangt samen met het uitgangspunt dat de GR’s er zijn
voor de moederorganisatie en geen winstoogmerk hebben. Bij een positief resultaat dient dit
aan de deelnemers te worden teruggestort en bij een tekort zullen de deelnemers moeten
bijbetalen. Daarbij wordt opgemerkt dat het wel of niet vormen van voorzieningen en reserves
afhankelijk is van hoe de andere deelnemers in de GR daar tegenover staan. Ook de
verslaggevingsvereisten en de opstelling van de accountant dienen daarbij te worden
meegenomen.
In het onderstaand overzicht is op basis van de P&C-stukken van de betreffende GR’s
inzichtelijk gemaakt wat zij aan reserves en voorzieningen hebben:
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Nr
1.

GR
RBG

2.

HWH

3.

GR Slib

4.

AQUON

Toelichting reserves en voorzieningen
De RBG heeft de volgende reserves:
 ‘Uitbreiding samenwerking gemeenschappelijke regeling’. De
uitgaven zijn afhankelijk van geïnteresseerde partijen die
willen toetreden tot de RBG.
 ‘Huurcompensatie kantoorpand Schiedam’. Jaarlijks valt een
evenredig deel van deze reserve vrij ter compensatie van de
huurkosten.
 ‘Bedrijfsvoering’. Deze reserve is in de jaarrekening 2017
ingesteld om projecten te kunnen uitvoeren.
 ‘Voorbereiding aanbestedingen’. Voor het uitvoeren van onze
belastingtaken maakt de RBG gebruik van een
Belastinginformatie-systeem en een digitale klantenbalie.
Beide contracten lopen in mei 2022 af.
 ‘Matching invorderingsopbrengst’. Door wijzigingen in de
comptabiliteitsvoorschriften is deze reserve bij de
jaarrekening 2019 door het algemeen bestuur van de GR
ingesteld. Het betreft vooral dwangbevelopbrengsten
waarvan de vervolgacties in een toekomstig belastingjaar
plaatsvinden. In de tariefstelling van de kosten (waaronder
die van het dwangbevel per post) is hier rekening mee
gehouden.
Voorzieningen:
Naast de voorziening dubieuze invorderingsdebiteuren heeft de RBG
drie voorzieningen voor arbeidsgerelateerde verplichtingen. Eén
voorziening is ter dekking van mogelijke aanspraak op WW-uitkering.
Een tweede voorziening is ingesteld om de kosten van toekomstige
jubileumverplichtingen van het huidige personeel op te vangen. De
derde voorziening is ingesteld voor het gekochte IKB-verlof door
personeel RBG.
Conform het beleid van het algemeen bestuur van de GR worden er
geen algemene reserves gevormd. HWH heeft een voorziening voor
verwachte personeelskosten.
De begroting van de GR Slib is beperkt tot de kosten van het
secretariaat en de ontvangst van garantstellingsprovisie. De
begroting wordt verdeeld over de deelnemende waterschappen. De
GR Slibverwerking heeft geen eigen vermogen en het jaarlijks
resultaat is nul.
AQUON kent geen (algemene) reserves. Voor wat betreft de
financiële risico’s geldt dat de deelnemers van de AQUON
aansprakelijk zijn voor de niet-afgedekte risico’s. AQUON heeft in
eerdere jaren een bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van
haar nieuwe strategische keuzes. In het jaar 2018 is hieruit het
laatste deel van verbruikt.
AQUON gaat in de jaren 2021-2025 op verzoek van de
waterschappen met een bestemmingsreserve werken. Deze reserve
wordt gevoed door een vaste bijdrage van de deelnemende
waterschappen. Dit betreft een bestemmingsreservering voor de te
maken eenmalige kosten tijdens de nieuwbouw.

AQUON heeft geen voorzieningen.
Tabel 2 Overzicht reserves en voorzieningen per GR

Bevinding 14: Er zijn per GR duidelijk afspraken rond het vormen van reserves en
voorzieningen, maar deze zijn niet uniform voor de vier GR ‘s.
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Inzicht geleverde prestaties
Deelvraag 8
Is er inzicht in de geleverde
prestaties?

Beoordelingscriterium
 Het is duidelijk waarover de informatie moet worden
geleverd (verantwoordingsinformatie ten aanzien van
de realisatie van doelen, taken en/of activiteiten).
 De kwaliteit van de informatievoorziening is voldoende
(bijvoorbeeld jaarverslag en tussentijdse rapportages
gemeenschappelijke regelingen).

Bij GR’s vindt de verantwoording plaats in de jaarrekening van de GR zelf. De jaarrekening van
de GR's wordt ter kennisgeving in de VV van oktober ingebracht (onder schriftelijke
mededelingen). De GR’s hebben een eigen P&C-cyclus met rapportagelijnen die het betreffende
collegelid met behulp van de ambtelijk accounthouder beoordeelt. Bij tussentijdse afwijkingen
zal in de bestuursrapportage van HHSK daarover moeten worden gerapporteerd.
Bevinding 15: Middels met name de jaarrekeningen van de GR’s is er voldoende inzicht in de
geleverde prestaties.
Bevinding 16: De RBG werkt als enige met een prestatiecontract en kwartaalrapportages
(sturingsinstrument op managementniveau). Dit is een duidelijk sturingsinstrument dat qua
systematiek voor de andere GR’s ook een optie zou zijn, uiteraard afhankelijk van de
toegevoegde waarde, van het feit of de aard van de dienstverlening en de producten zich
daarvoor leent en van het feit of de andere deelnemers dat willen.
2.6

Toezicht D&H

De laatste deelvraag (9) betreft het toezicht door D&H.
Deelvraag
Welk toezicht oefent het
dagelijks bestuur uit op de
gemeenschappelijke regeling?

Beoordelingscriterium
 Er zijn duidelijke afspraken over het uitoefenen van
toezicht op de gemeenschappelijke regeling (afstand
tot externe organisatie, gebruik risicoanalyse,
proportionaliteit van het toezicht op basis van
gewenste mate van invloed en zeggenschap).

Uit het onderzoek is gebleken dat er een duidelijke verdeling van vertegenwoordigende posities
in de GR over de portefeuilles van collegeleden wordt gehanteerd. Ook is vastgesteld dat er
sprake is van collegiaal bestuur. Collegeleden worden ondersteund bij hun taken in het bestuur
van de GR door een ambtelijke accounthouder. Tevens is er overkoepelend een coördinator
Verbonden Partijen die de Kadernota Verbonden Partijen en de Beleidsuitwerking Verbonden
Partijen opstelt en de overall-coördinatie van de informatievoorziening aan de VV verzorgt.
Op basis van de opgedane ervaringen, met in het bijzonder de governance op AQUON en HWH,
is geconstateerd dat er een duidelijk onderscheid dient te zijn tussen de eigenaarsrol en de
klant/opdrachtgeversrol. Waterschappen kunnen verschillende en soms tegenstrijdige belangen
hebben. Het waterschap als klant/opdrachtgever wil zo veel mogelijk kwaliteit tegen een zo
laag mogelijke prijs. Het waterschap als eigenaar wil een toekomstbestendige organisatie die
een zo hoog mogelijke omzet genereert en die goed bestuurbaar is. In de gewijzigde Nota
Verbonden Partijen (2018) is als maatregel opgenomen dat bij risicovolle of in bestuurlijke
discussie verkerende verbonden partijen, de inhoudelijke aansturing (klantrol) en de sturing op
de financiële continuïteit (eigenaarsrol) niet door hetzelfde collegelid wordt uitgevoerd. In de
interviews is aangegeven dat het van belang is dat er een goede directie en controller bij de GR
aanwezig zijn: klantgericht, maar wel de begrenzing van de dienstverlening bewaken, oftewel
het voorkomen van het ‘klantgezwicht’ zijn. Ook is het van belang dat de waterschappen vanuit
een gedeelde visie en gedeelde doelen sturen.
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Bevinding 17: Het toezicht op de GR is op zich duidelijk, maar is ook maatwerk. In de
Beleidsuitwerking Verbonden Partijen wordt het sturings- en beheersingskader voor D&H en de
ambtelijke organisatie uitgewerkt. Deze beleidsuitwerking is in concept opgesteld en
vaststelling hiervan zal eind 2020 plaatsvinden.
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3

Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie
gepresenteerd.
3.1

Conclusies

De hoofdconclusie van dit rekenkamercommissieonderzoek is dat het binnen HHSK feitelijk
geheel naar behoren loopt t.a.v. de governance van de gemeenschappelijke regelingen.
Deze hoofdconclusie baseert de rekenkamercommissie met name op de volgende bevindingen:
1) alle afspraken rond de GR’s (denk aan de Nota Verbonden Partijen en de taakverdeling
tussen VV en D&H) zijn duidelijk;
2) er wordt in de praktijk conform de afspraken gehandeld;
3) de geïnterviewden zijn zonder uitzondering tevreden over hoe de GR’s momenteel
presteren;
4) bij incidenten in het wat verdere verleden (i.c. HWH en AQUON) is er door D&H
adequaat opgetreden en is de VV daarbij goed betrokken.
Wat de governance van de gemeenschappelijke regelingen betreft hoeft de VV dus geen zorgen
te hebben en de rekenkamercommissie geeft hiervoor alle betrokkenen - en in het bijzonder
D&H - een compliment. De rekenkamercommissie heeft dan ook geen aanbevelingen op dit
punt.
De voorgaande conclusie zegt echter niet alles over het binnen de VV levende gevoel (zie
paragraaf 1.1), van op grote afstand staan van de gemeenschappelijke regelingen, terwijl die
wel van belang zijn voor het goed functioneren van HHSK. Om deze afstand te verkleinen heeft
de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen.
Een tweede conclusie van de rekenkamercommissie is dat de juridische vorm van de
onderzochte vier GR’s (namelijk een openbaar lichaam met een AB en een DB) naar de huidige
maatstaven een zware juridische vorm is, gegeven het overzichtelijke, bedrijfsvoeringskarakter
van de betreffende GR’s. Dit is geen verwijt, omdat de alternatieve, minder zware juridische
vormen voor een GR pas na oprichting van de huidige vier GR’s beschikbaar zijn gekomen in de
Wet gemeenschappelijke regelingen. Maar in vergelijkbare gevallen in de toekomst zijn
eenvoudiger juridische vormen denkbaar.
3.2

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie heeft stilgestaan bij mogelijkheden om de hierboven genoemde
afstand te verkleinen, ook kijkend naar afspraken rond de governance van de
gemeenschappelijke regelingen bij andere waterschappen (zie o.a. de paragrafen 2.2 en 2.3).
Op grond daarvan bevelen we de volgende zaken aan:
1) Het jaarlijks opstellen van een HHSK-kaderbrief om de kaderbrieven van de GR’s aan te
kunnen toetsen.
2) De begroting van de GR, de zienswijze van D&H bij deze begroting en het jaarverslag
(incl. accountantsverklaring) van de GR jaarlijks als bespreekstuk agenderen in de
commissie AZM van september/oktober en niet langer alleen agenderen als schriftelijke
mededeling in de VV van september/oktober.
3) Het periodiek organiseren van een informatieve of informele VV over de GR’s met een
toelichting van de desbetreffende portefeuillehouder en de ambtelijke accounthouder
van de GR.

4

Bestuurlijke reactie

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden (college) heeft bij brief van 19 januari 2021
gereageerd op het onderzoek. De reactie van het college is in bijlage 6 opgenomen.
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Bijlage 1. Onderzoeksverantwoording
In paragraaf 1.3 zijn de onderzoeksvragen voor het onderzoek beschreven en in paragraaf 1.4
kort de aanpak van het onderzoek. In aanvulling daarop wordt in deze bijlage ingegaan op de
gehanteerde normen en de begripsafbakening. Ook wordt een korte beschrijving gegeven van
de manier waarop de rekenkamercommissie haar onderzoek heeft uitgevoerd.
Normenkader
Afgeleid van de doelstelling van het onderzoek, heeft de rekenkamercommissie een
normenkader opgesteld. Dit normenkader beschrijft hoe het onderzoeksobject, de governance
door HHSK van de vier gemeenschappelijke regelingen, wordt beoordeeld. Het normenkader
bestaat uit de volgende onderdelen:
•
Deelvragen: zie paragraaf 1.3;
•
Onderzoeksoptiek: de voor de beantwoording van de centrale
onderzoeksvraag relevante aspecten;
•
Beoordelingscriteria: de eisen die aan de relevante aspecten worden gesteld.
Nr

Deelvraag

Onderzoeksoptiek
Kaders (VV)

1.

Welke kaders zijn er
ten aanzien van de
gemeenschappelijke
regelingen en
worden deze
nageleefd?

2.

Is er inzicht in de te
realiseren
doelstellingen van de
gemeenschappelijke
regelingen?

Kaders &
controlerende
rol (VV)

3.

Op welke wijze zijn
de doelstellingen
vastgelegd?

Sturen (D&H)

4.

Welke afspraken zijn
gemaakt voor de te
leveren prestaties en
tegen welke kosten?

Sturen (D&H)

5.

Welke afspraken zijn
er over de beheersing van de risico’s?

Beheersen
(D&H)

Beoordelingscriterium
 Er zijn duidelijke afspraken over
mogelijkheden voor het dagelijks en
algemeen bestuur om te sturen
(Beleidskader/ Nota Verbonden Partijen).
 Het algemeen bestuur heeft voldoende
instrumenten om zijn invloed te kunnen
uitoefenen (Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen, Zienswijze bij de
begroting van de verbonden partij,
Paragraaf verbonden partijen).
 Er wordt invulling gegeven aan het
wettelijke kader (Waterschapsbesluit) en
het beleidskader (Nota Verbonden
partijen).
 De afspraken ten aanzien van de
gemeenschappelijke regelingen zijn
duidelijk vastgelegd, inclusief de
benodigde informatievoorziening.
 Het algemeen bestuur heeft van zijn
beïnvloedingsmogelijkheden gebruik
gemaakt (o.a. gestelde vragen, op basis
van besluitenlijst VV periode 2015-2019).
 Mogelijkheid bestaat om de argumenten
en overwegingen van het aangaan van de
gemeenschappelijke regelingen te toetsen
op (blijvende) geldigheid.
 De afspraken ten aanzien van de
gemeenschappelijke regelingen zijn (in
een vastgesteld format) vastgelegd en
goedgekeurd.
 Er zijn (financiële en meetbare
kwalitatieve) afspraken gemaakt over de
te leveren prestaties.
 Bij elke begroting van de
gemeenschappelijke regeling wordt een
zienswijze ingediend.
 Er is sprake van een gevalideerde
methode van risicomanagement.
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Nr

Deelvraag

6.

Wat zijn de
mogelijkheden tot
bijsturing?

7.

Welke afspraken zijn
er over de wijze
waarop wordt
omgegaan met het
financieel resultaat
(exploitatie en
vermogen/balans)?
Is er inzicht in de
geleverde prestaties?

Verantwoorden
(D&H)

Welk toezicht oefent
het dagelijks bestuur
uit op de
gemeenschappelijke
regeling?

Toezicht (D&H)

8.

9.

Onderzoeksoptiek
Beheersen
(D&H)

Verantwoorden
(D&H)

Beoordelingscriterium
 Er zijn afspraken over het periodiek
evalueren van een gemeenschappelijke
regeling (o.a. begroting, jaarverslag en
zienswijze) en tijdige informatievoorziening (o.a. bestuursrapportage).
 Bij achterblijven van afgesproken
prestaties wordt tijdig actie ondernomen.
 Er zijn duidelijke afspraken over hoe om
te gaan met reserves, voorzieningen,
overschotten en tekorten e.d. (in de
regeling, begroting of overeenkomst).

 Het is duidelijk waarover de informatie
moet worden geleverd (verantwoordingsinformatie ten aanzien van de realisatie
van doelen, taken en/of activiteiten).
 De kwaliteit van de informatievoorziening
is voldoende (bijvoorbeeld jaarverslag en
tussentijdse rapportages
gemeenschappelijke regelingen).
 Er zijn duidelijke afspraken over het
uitoefenen van toezicht op de
gemeenschappelijke regeling (afstand tot
externe organisatie, gebruik risicoanalyse,
proportionaliteit van het toezicht op basis
van gewenste mate van invloed en
zeggenschap).

Tabel 3 Normenkader voor het onderzoek
Begripsafbakening
Verbonden partijen
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het
waterschap een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt
verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit
hoofde van stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan, een aan de verbonden partij ter
beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat,
onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij
haar verplichtingen niet nakomt (artikel 4.1 Waterschapsbesluit).
Verbonden partijen kunnen in een privaatrechtelijke rechtsvorm, zoals BV, NV, stichting,
vereniging en coöperatieve vereniging (geregeld in het Burgerlijk Wetboek) vorm worden
gegeven. Maar dit kan ook in een publiekrechtelijke rechtsvorm: de gemeenschappelijke
regeling in verschillende varianten (geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen).
Governance verbonden partijen
Governance in de publieke sector betreft het waarborgen van de onderlinge samenhang van de
wijze van sturen, beheersen en toezicht houden, gericht op een efficiënte, effectieve en
rechtmatige realisatie van beleidsdoelstellingen, evenals het daarover op een open wijze
communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van de belanghebbenden (Bron:
Handleiding government governance, Ministerie van Financiën, 2000).
Sturen – betreft het proces waarbij richting wordt gegeven aan het realiseren van de
vastgestelde doelstellingen van de verbonden partijen. Bij de aansturing van de verbonden
partij heeft het college zowel een eigenaarsrol als de rol van klant/opdrachtgever. In de
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eigenaarsrol beslist het hoogheemraadschap over de oprichting, de missie, de taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verbonden partij. In de rol van
klant/opdrachtgever neemt het hoogheemraadschap de producten en diensten af van de
verbonden partij.
Beheersen - betreft het stelsel van maatregelen, procedures en processen waarmee het
blijvend realiseren van de vastgestelde doelen van de verbonden partij wordt gewaarborgd.
Informatie over de realisatie van de doelstellingen van een verbonden partij zal op een andere
wijze worden verkregen dan de reguliere (interne) P&C-cyclus. Hierover zal het
hoogheemraadschap met elke verbonden partij afspraken moeten maken.
Verantwoording – betreft het over de uitkomsten van de opgedragen taken en over het gebruik
van de verkregen bevoegdheden rekenschap afleggen met betrekking tot de verbonden partij.
Dit houdt in dat de verbonden partij inzicht geeft aan het hoogheemraadschap dat ze haar
taken binnen de gestelde kaders en tegen de afgesproken prijs uitvoert. Het
hoogheemraadschap zal met de verbonden partij afspraken maken over de wijze van
verantwoording. De verantwoording zal gaan over de rechtmatigheid van de bestedingen en
over de effectiviteit en efficiency van de activiteiten die verbonden partij uitvoert.
Toezicht - richt zich op bewaking van de financiële en inhoudelijke risico’s die de continuïteit
van de verbonden partij in gevaar kunnen brengen. Het toezicht zal op maat worden
vormgegeven. De wijze van toezicht is afhankelijk van de juridische vormgeving en het
financiële en publieke belang van de activiteiten van de verbonden partij.
Gehouden interviews
Rol/ functie
Portefeuillehouder Financiën en ICT
Ambtelijk accounthouder (CIO)
Dijkgraaf
Ambtelijk accounthouder &
coördinator verbonden partijen
(adviseur Concernstaf)
Portefeuillehouder Afvalwaterketen &
eigendommenbeheer
Portefeuillehouder Watersystemen en
duurzaamheid & innovatie
Ambtelijk accounthouder
(afdelingshoofd AWK)

betrokken bij GR
HWH (AB en DB)
RBG (AB)
AQUON (AB)
HWH
RBG (DB)
RBG
AQUON
Slibverwerking (AB en agenda-DB-lid)
Slibverwerking (agenda-AB-lid)
Slibverwerking

Tabel 4 Overzicht geïnterviewde functionarissen binnen het onderzoek
Geraadpleegde documenten











Aanvulling algemeen delegatiebesluit (delegatie zienswijze) VV-besluit 30 maart 2011
Besluitenlijsten VV (periode 2015-2019)
Instrumenten verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard
Jaarrekeningen 2019 AQUON, RBG, HWH, GR Slib, HVC
Nota Verbonden Partijen HHSK (2013 en 2018), Rijnland (2017) en een evaluatie van de
VP’en in 2018, Delfland (2013), Hollandse Delta (2013)
Notitie Verbonden Partijen, Commissie BBV (2016)
Onderzoek aansturing Verbonden Partijen HHSK (2015)
Ontwerp-begrotingen 2021 AQUON, HWH, RBG, GR Slib
Programmabegroting en Jaarverslag HHSK 2019 (formats VP)
Startnotitie en advies samenwerkingsvormen aandeelhouderschap HVC (juli 2020)
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Voorbeelden P&C-stukken AQUON: mededeling terugkoppeling VV (3 oktober 2018),
Zienswijze conceptbegroting 2021 AQUON (D&H), Kennisgeving VV jaarrekeningen 2016
en kaderbrieven 2018 en 2019, begroting AQUON 2019, jaarrekening AQUON 2017
Voorbeeld-vraag salariëring topfunctionarissen verbonden partijen/ GR’s HHSK (2016)
Wet- en regelgeving: Waterschapsbesluit, Wet Gemeenschappelijke regelingen, Regeling
Beleidsvoorbereiding en verantwoording Waterschappen, Verordening beleids- en
verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
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Bijlage 2. Regelgeving en werking verbonden partijen
In deze bijlage wordt een toelichting over het instrument “verbonden partijen” en meer
specifiek over de gemeenschappelijke regelingen (GR) gegeven. Daarnaast wordt op
hoofdlijnen de taakverdeling tussen en verantwoordelijkheden van de VV en D&H hieromtrent
beschreven.
Verbonden partijen
Het hoogheemraadschap heeft verschillende mogelijkheden om de taken uit te voeren. Eén
daarvan is op afstand zetten van onderdelen van taken of bedrijfsvoering en deze
onderbrengen bij een verbonden partij. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of een
publiekrechtelijke organisatie waarin het hoogheemraadschap een bestuurlijk én een financieel
belang heeft (artikel 4.1 Waterschapsbesluit).
Vanaf 2013 heeft de verenigde vergadering kaders voor de verbonden partijen vastgesteld door
middel van de Nota Verbonden Partijen (besluit VV van 27 maart 2013). In de verenigde
vergadering van 3 oktober 2018 is een gewijzigde Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Op
basis van de Nota Verbonden Partijen zijn de onderdelen hieronder uitgewerkt.
Soorten verbonden partijen
Er zijn verschillende soorten verbonden partijen. Deze soorten kunnen onderverdeeld worden in
drie hoofdvormen van samenwerking: publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen),
privaatrechtelijke (vennootschappen, verenigingen of stichtingen) en publiek-private
samenwerking.
Gemeenschappelijke regelingen
De samenwerking tussen decentrale overheden is publiekrechtelijk geformaliseerd in
gemeenschappelijke regelingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dit
maakt samenwerking mogelijk tussen overheden op een publiekrechtelijke grondslag waardoor
(onder andere) een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid ingesteld kan worden. Het
openbaar lichaam bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.
Bij de regeling worden onder meer het bestuur, de taken en de financiën vastgelegd en worden
bevoegdheden aan het bestuur overgedragen om de belangen te behartigen waarvoor de
regeling is aangegaan. De uitgaven van een GR, volgens de goedgekeurde begroting en de in
de regeling vastgelegde financiële verdeelsleutel, zijn door het deelnemen aan zo’n regeling
voor het hoogheemraadschap verplichte uitgaven.
In de Wgr zijn vijf soorten publiekrechtelijke samenwerkingsvormen benoemd:
1. openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter;
2. gemeenschappelijk orgaan zonder rechtspersoonlijkheid;
3. laten uitvoeren van de gemeenschappelijke taken door een centrum-waterschap;
4. regeling zonder organisatorisch verband (bestuursovereenkomst);
5. bedrijfsvoeringsorganisatie.
De vier GR’s van het hoogheemraadschap betreffen soort 1, openbare lichamen met een
algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.
Omdat het gaat om taken en overgedragen bevoegdheden van de betreffende overheden
zelf, dienen de bestuursfuncties in de regeling ook door die deelnemende overheden zelf
vervuld te worden. De bestuursfuncties kunnen niet op afstand worden gezet zoals dat bij
privaatrechtelijke rechtspersonen wel mogelijk is. De verantwoordelijke portefeuillehouder is
daarmee tegelijk een gegeven. De portefeuillehouder wordt bij de uitoefening van de
bestuurstaken in de gemeenschappelijke regeling ambtelijk ondersteund.
Wijziging Wgr
De gewijzigde Wgr is per 1 januari 2015 in werking getreden. Belangrijke wijziging is dat het
traject inzake vaststelling van de begroting en begrotingswijzigingen is aangepast om de
verenigde vergadering meer sturing en invloed te geven op het openbaar lichaam: het dagelijks
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bestuur van de GR stuurt uiterlijk voor 1 augustus de vastgestelde begroting aan Gedeputeerde
Staten (art. 50f Wgr). Dit vloeit voort uit de verlengde zienswijze-termijn voor de deelnemers
van zes naar acht weken (art. 50g Wgr). Verder geldt voor GR’s dat het dagelijks bestuur
uiterlijk op 15 april van het lopende jaar de ontwerpbegroting en de voorlopige jaarrekening
aanbieden aan het algemeen bestuur van het waterschap. Het algemeen bestuur kan deze
bevoegdheid delegeren aan het dagelijks bestuur. De verenigde vergadering heeft het
wettelijke recht om bij GR’s over iedere begroting en begrotingswijziging zienswijzen bij het
dagelijks bestuur van de GR in te dienen. Deze bevoegdheid heeft de VV aan D&H gedelegeerd
(besluit van 20 maart 2011).
Bedrijfsvoeringsorganisatie
Met ingang van 1 januari 2015 kent de Wgr een nieuwe samenwerkingsvorm: de
bedrijfsvoeringsorganisatie. Voor gemeenschappelijke regelingen op het gebied van
bedrijfsvoering en uitvoeringstaken was in de praktijk behoefte aan een samenwerkingsvorm
die net als een openbaar lichaam wel rechtspersoonlijkheid heeft, maar niet belast is met de
“zware” bestuursstructuur (met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een
voorzitter). Hiertoe is in de Wgr de mogelijkheid gecreëerd om een lichte vorm van
samenwerking met elkaar aan te gaan, door invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met
rechtspersoonlijkheid. Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt ingesteld bij een zogenaamde
collegeregeling waaraan uitsluitend de dagelijkse besturen deelnemen. De regeling mag alleen
worden getroffen “ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen
en van uitvoeringstaken van de deelnemers”.
De bestuursstructuur bestaat uit een enkelvoudig bestuur, waardoor dit de bestuurlijke drukte
rondom GR’s vermindert en de efficiency in de besturing kan verbeteren. Voorbeelden van
taken waarin door middel van een bedrijfsvoeringsorganisatie kan worden samengewerkt zijn:
informatievoorziening, financiën, administratie en huisvesting.
Taakverdeling en verantwoordelijkheden
In de onderstaande tabel zijn op hoofdlijnen de taakverdeling tussen en verantwoordelijkheden
van VV en D&H opgenomen (NB voor een samenvatting zie figuur 1 in paragraaf 2.1):
VV of D&H
verenigde
vergadering

college van
D&H

Taken en verantwoordelijkheden
 Stelt kaderstellende Nota Verbonden Partijen (waaronder het format
voor de paragraaf verbonden partijen, het afwegingskader voor de
evaluatie en de afspraak van heroverweging minimaal één keer in de zes
jaar) vast
 Besluit tot deelname en uittreding o.b.v. een afwegingskader
 Controle op toezichthoudende taak D&H
 Budgetrecht (vaststelling programmabegroting)
 Jaarlijkse beoordeling en vaststelling van de verslaggevingsstukken van
HHSK m.b.t. de paragraaf verbonden partijen in de juni-commissie AZM
en de programma’s/ inhoudelijke zaken in de commissie IWB
 Geeft minimaal 1 keer in de 6 jaar aan D&H de opdracht om de relatie
met de Verbonden Partij te evalueren
 Stelt minimaal één keer in de zes jaar de Beleidsuitwerking Verbonden
Partijen vast
 Evalueert en heroverweegt in het laatste jaar van het Waterbeheerplan
de GR’s
 Doet voorstel tot deelname of uittreding
 Wijst een bestuurlijke vertegenwoordiger aan. D&H is vertegenwoordigd
in het bestuur van publiekrechtelijke rechtspersonen en de
aandeelhoudersvergadering van privaatrechtelijke rechtspersonen
waarin het hoogheemraadschap deelneemt
 Controleert en ziet toe op de uitvoering. Invulling rol D&H als eigenaar:
bewaking continuïteit en risico's. Invulling rol D&H als opdrachtgever:
1. toezicht houden op realisatie doelstellingen en prestaties 2. bewaking
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VV of D&H

Taken en verantwoordelijkheden
van beschikbaar gestelde middelen. Het college doet een voorstel voor
een risicoprofiel in de begroting. Bij de eigenaarsrol hoort de taak om
de continuïteit en de risico’s van de verbonden partij te bewaken en te
beheersen en hier waar nodig op te sturen. Het college heeft als
opdrachtgever/ klantrol de taak toezicht te houden op de realisatie
van de doelstellingen en de prestaties binnen de met de verbonden
partij afgesproken randvoorwaarden en beschikbaar gestelde middelen.
De rol van het college als opdrachtgever/ klant wordt ingevuld via de
lijnverantwoordelijkheid van de vertegenwoordigende bestuurder(s) en
de secretaris-directeur. Hiertoe zijn ambtelijke accounthouders en een
overall-coördinator Verbonden Partijen aangewezen. Bij risicovolle of in
bestuurlijke discussie verkerende verbonden partijen, wordt de
inhoudelijke aansturing (opdrachtgever / klantrol) en de sturing op de
financiële continuïteit (eigenaarsrol) niet door hetzelfde collegelid
uitgevoerd.
 Stelt de P&C-stukken voor de GR’s vast (gedelegeerd aan D&H). De
jaarstukken, zoals kadernota, begroting en jaarrekening van de GR
worden door het algemeen bestuur van de GR vastgesteld. In het AB
van de GR heeft het college via één of meerdere leden stemrecht
(eventueel met een stemgewicht).
 Informeert de VV periodiek over de deelname. Het informeren gebeurt
middels bestuursrapportages, mededelingen (schriftelijk of mondeling)
en informele VV/ kennis-bijeenkomsten.
Bij de volgende ontwikkelingen moet een terugkoppeling aan de VV
plaatsvinden:
* wijziging van de doelstellingen en strategie van de GR,
* veranderingen in de wijze van vertegenwoordiging van HHSK (ontslag,
benoeming),
* (voornemens tot) het beëindigen van een relatie met een bestaande
GR.
 Voorstel Programmabegroting HHSK
* Paragraaf Verbonden Partijen incl. het opstellen en actualiseren van de
risicoprofielen (rol eigenaar D&H)
* Programma's: Raming afname/ financiële bijdrage (rol
opdrachtgever/ klant D&H) RBG en HWH programma 5, GR Slib
programma 3, AQUON programma 2, 3 en 5.
 Voorstel verslaggevingsstukken HHSK met de bijlage en format
Verbonden Partijen.
Tabel 5 Taakverdeling en verantwoordelijkheden VV en D&H bij een GR
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Bijlage 3. Overzicht sturingsinstrumenten van de VV m.b.t. de GR’s
In de onderstaande tabel zijn de bestuurlijke sturingsinstrumenten van de VV m.b.t. de GR’s
inzichtelijk gemaakt.
Nr

Soort instrument

1.

Nota Verbonden
Partijen HHSK

Grondslag

Toelichting
Kaderstellend
Waterschapsbesluit
De VV kan aan een lid dat het
waterschap in het AB van een GR
Regeling Beleidsvoorbereiding vertegenwoordigt, kaders
en verantwoording
meegegeven voor het door dat lid te
Waterschappen
voeren beleid.
Commissie BBV: Notitie
Verbonden Partijen

2.

Programmabegroting
HHSK, paragraaf
Verbonden Partijen

Artikelen 4.11, 4.20, 4.71
Waterschapsbesluit
(begroting)
Artikel 7 Regeling
Beleidsvoorbereiding en
verantwoording
Waterschappen

3.

Budgetrecht

Artikel 101 Waterschapswet

RBG en HWH
programma 5, GR
Slib programma 3,
AQUON programma
2, 3 en 5
4.

Kaderbrief GR

5.

Begroting en
jaarverslag GR

Informerend
Artikel 67a, 80a, 90a Wet
gemeenschappelijke
regelingen

Artikel 50g, 68, en 81 Wet
gemeenschappelijke
regelingen
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De VV stelt minimaal 1 keer in de 6
jaar de Kadernota Verbonden Partijen
vast. De eerste Nota Verbonden
Partijen is op 27 maart 2013 door de
VV vastgesteld. De VV heeft de
geactualiseerde Nota Verbonden
Partijen op 3 oktober 2018
vastgesteld. Hiermee ligt op
hoofdlijnen het beleid op de
Verbonden Partijen, waarvan de GR’s
onderdeel uitmaken, vast.
De paragraaf Verbonden Partijen en
de formats Verbonden Partijen
maken onderdeel uit van de
programmabegroting en het
jaarverslag van HHSK.
In de paragraaf Verbonden Partijen
van de programmabegroting wordt
de visie op de verbonden partijen in
relatie tot de realisatie van de
doelstellingen uit de begroting
opgenomen. In het format Verbonden
Partijen zijn de beleidsinformatie, de
financiële gegevens en de
(beleidsmatige, juridische, en
financiële) risico’s uitgewerkt.
Hiermee wordt bedoeld dat de VV de
goedkeuring van de financiële
bijdrage aan de GR kan onthouden
bij de vaststelling van de begroting
van HHSK.

Een Kaderbrief bevat de
beleidsmatige en financiële kaders
voor de nog op te stellen begroting.
Anders dan bij de begroting is in de
Wet gemeenschappelijke regelingen
niet de plicht opgenomen dat de
Kaderbrief voor een zienswijze aan
de VV moet worden voorgelegd.
Jaarlijks wordt na het ontvangen van
de begrotings- en jaarstukken van de
GR’s inzicht gegeven in de financiële

Nr

6.

Soort instrument

Zienswijze over de
ontwerp-begroting
GR

Grondslag
Kadernota Verbonden Partijen
HHSK

Toelichting
situatie van de betreffende GR. De
begroting en het jaarverslag van de
GR’s worden onder de schriftelijke
mededelingen in de
september/oktober-VV gebracht.

Artikel 50g, 68, en 81 Wet
gemeenschappelijke
regelingen

Op basis van die informatie en de
actuele interne en externe
ontwikkelingen stelt D&H een
risicoprofiel op. De informatie maakt
onderdeel uit van de formats
Verbonden Partijen bij de
programmabegroting en het
jaarverslag van HHSK.
De VV heeft het wettelijke recht om
bij GR’s over iedere begroting en
begrotingswijziging zienswijzen bij
het dagelijks bestuur van de GR in te
dienen. Deze bevoegdheid heeft de
VV aan D&H gedelegeerd (20 maart
2011). Over het al dan niet gebruik
maken van het indienen van een
zienswijze wordt gemeld bij de
schriftelijke mededelingen in de
september/oktober-VV.

Algemeen delegatiebesluit
HHSK

7.

Actieve en passieve
informatieplicht D&H




8.

Bestuursrapportage
Mededelingen
(schriftelijk of
mondeling)
Informele
VV/ kennisbijeenkomsten

Mondelinge of
schriftelijke vraag

artikel 89 Waterschapswet
Nota Verbonden Partijen
HHSK

De GR moet de ingediende
zienswijzen van de deelnemers in
overweging nemen bij het vaststellen
van de begroting voor het komende
jaar. In het AB van de GR heeft
HHSK via één of meerdere
collegeleden stemrecht (eventueel
met stemgewicht).
D&H heeft een verantwoordelijkheid
om de VV over diverse vraagstukken
actief en passief te informeren. In het
kader van de P&C-cyclus zijn
specifieke afspraken gemaakt over:
welke informatie, op welke wijze en
met welke frequentie wordt verstrekt
aan de VV.
Bij de volgende ontwikkelingen moet
een terugkoppeling aan de VV
plaatsvinden:
* wijziging van de doelstellingen en
strategie van de GR,
* veranderingen in de wijze van
vertegenwoordiging van HHSK
(ontslag, benoeming),
* (voornemens tot) het beëindigen
van een relatie met een bestaande
GR.

Bijsturing
Artikel 37 Reglement van
Orde HHSK
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De VV kan vragen stellen over alle
aangelegenheden, ook over die
aangelegenheden die tot de

Nr

Soort instrument

Grondslag
Artikel 16, 50a, 62, 74 Wet
gemeenschappelijke
regelingen

9.

Ontslag AB-lid GR

Artikel 16, 50a, 62, 74 Wet
gemeenschappelijke
regelingen

10.

Motie

Artikel 33 Reglement van
Orde

11.

Amendement

Artikel 32 Reglement van
Orde

12.

Interpellatie

Artikel 36 Reglement van
Orde

13.

14.

Evaluatie (rol VV)

Evaluatie (rol D&H)

Nota Verbonden Partijen
HHSK

Nota Verbonden Partijen
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Toelichting
bevoegdheid van het college
behoren.
Op basis van de Wet
gemeenschappelijke regelingen moet
een lid van het AB van een GR
desgevraagd inlichtingen verstrekken
aan de VV die hem/haar heeft
aangewezen. Dit geldt niet voor een
DB-lid van een GR.
Op basis van de Wet
gemeenschappelijke regelingen kan
een lid van het AB van een GR door
de VV ter verantwoording
worden geroepen voor de wijze
waarop hij/zij HHSK
vertegenwoordigt in het AB van de
GR. Blijkt een gebrek aan
vertrouwen, dan kan hij/zij
uiteindelijk door de VV ontslagen
worden als AB-lid van de GR. Dit
geldt niet voor een DB-lid van een
GR.
Uitspraak van de VV over gebeurtenis
of feit met als doel dat de VV zich
uitspreekt over wat de VV of het
college heeft gedaan of zou moeten
doen of nalaten.
De tekst van een ontwerpbesluit of
vast te stellen stuk wijzigen of een
voorstel in onderdelen splitsen,
waarna over de afzonderlijke delen
besluitvorming plaatsvindt.
Informatie krijgen van het college of
de voorzitter over een politiek,
actueel en gevoelig onderwerp.
De interpellatie is een relatief zwaar
politiek middel en wordt in de meeste
gevallen gehouden in de vorm van
een debat.
Interne en externe ontwikkelingen
kunnen aanleiding zijn tot evaluatie
en heroverweging van de aangegane
financiële en bestuurlijke relaties.
Minimaal 1 keer in de 6 jaar geeft de
VV aan D&H de opdracht om de
relatie met de Verbonden Partij te
evalueren.
Deze mogelijkheid is nieuw in de
geactualiseerde Nota Verbonden
Partijen (2018) opgenomen.
In het laatste jaar van het
Waterbeheerplan evalueert en
overweegt D&H, op basis van door de
VV vastgestelde heroverwegingskader de Verbonden Partij. De
evaluatie en heroverweging kunnen

Nr

15.

Soort instrument

Wijziging
gemeenschappelijke
regeling

Grondslag

Toelichting
input vormen voor het nieuwe
Waterbeheerplan. Het huidige
Waterbeheerplan is geldig van 2016
tot en met 2021.

Artikelen 50, 61, 73 Wet
gemeenschappelijke
regelingen
Nota Verbonden Partijen
HHSK

16.

Uittreding
gemeenschappelijke
regeling

Artikelen 50, 61, 73 Wet
gemeenschappelijke
regelingen
Nota Verbonden Partijen
HHSK

17.

Jaarverslag HHSK
* paragraaf
Verbonden Partijen
incl. de bijlage
Verbonden Partijen
* onderdelen
programmabegroting
m.b.t de GR’s: RBG
en HWH programma
5, GR Slib
programma 3,
AQUON programma
2, 3 en 5

Een evaluatie en heroverwegingskader zijn opgenomen in de Nota
Verbonden Partijen. Deze
mogelijkheid is nieuw in de
geactualiseerde Nota Verbonden
Partijen (2018) opgenomen.
Bij uittreden, wijzigen en opheffen
van een GR wordt het door de VV
vastgestelde heroverwegingskader
gehanteerd.
De bevoegdheid tot het nemen van
een besluit om de regeling te
wijzigen, ligt bij de VV.
Bij uittreden, wijzigen en opheffen
van een GR wordt het door de VV
vastgestelde heroverwegingskader
gehanteerd.
De bevoegdheid tot het nemen van
een besluit om uit te treden, ligt bij
de VV.

Verantwoording
Artikelen 4.29, 4.30, 4.72
In de paragraaf Verbonden Partijen
Waterschapsbesluit
incl. de bijlage Verbonden Partijen en
(jaarverslag)
in de betreffende onderdelen van de
programmaverantwoording wordt
Artikel 7 Regeling
conform de verslaggevingsvereisten
Beleidsvoorbereiding en
verantwoording afgelegd.
verantwoording
Waterschappen
Artikel 20 Verordening
beleids- en
verantwoordingsfunctie HHSK
Commissie BBV: Notitie
Verbonden Partijen

Tabel 6 Overzicht sturingsinstrumenten van de VV met betrekking tot GR’s
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Bijlage 4. Overzicht doelstellingen GR’s
In de onderstaande tabel zijn de doelstellingen van de vier GR’s weergegeven:
GR
RBG

Formele doelstelling GR
Om redenen van kwaliteit, continuïteit,
efficiency en effectiviteit is het
gewenst om op basis van een
gemeenschappelijke regeling samen te
werken in een gezamenlijke
belastingorganisatie ter uitvoering van
belastingtaken van gemeenten en
waterschappen en ter uitvoering van
de Wet waardering onroerende zaken.

HWH

De regeling wordt getroffen om de
informatie- en bedrijfsprocessen van
de waterschappen te ondersteunen en
daarmee te voorzien in een behoefte
van algemeen belang.
Het Waterschapshuis heeft tot taak als
ondersteunende organisatie en
aankoopcentrale te fungeren voor de
waterschappen en zodoende een
bijdrage te leveren aan het verbeteren
van de informatie- en
bedrijfsprocessen ter bevordering van
de kwaliteit en efficiëntie van de
taakuitvoering door de waterschappen.

GR Slib

De GR heeft tot doel de behartiging en
coördinatie van de belangen van de
deelnemende waterschappen met
betrekking tot de verwerking van
zuiveringsslib en de gezamenlijke
ontwikkelingen in de afvalwaterketen.
De taak van de GR is het behartigen
van het aandeelhouderschap in de
N.V. HVC en het afstemmen van de
activiteiten die met of door N.V. HVC
ten behoeve van de in de
gemeenschappelijke regeling
deelnemende waterschappen worden
uitgevoerd. Hiertoe oefent de GR een
actieve rol als aandeelhouder uit, om
daarmee namens de deelnemende
waterschappen een nauwe
betrokkenheid bij ontwikkelingen en
innovatie in afval- en slibverwerking te
bereiken.
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Toelichting
Kerntaken van de RBG zijn het heffen
en invorderen van belastingen. Door de
gekozen samenwerkingsvorm is de
kwetsbaarheid verminderd. De
verhoging van de kwaliteit is onder
meer bereikt door het verkrijgen van
betere bestanden. De efficiency is reeds
in de beginjaren van de RBG behaald
(op basis van de oorspronkelijke
Business Case).
HWH is de regie- en
uitvoeringsorganisatie voor de
waterschappen op het gebied van ICT
en HWH bevordert de samenwerking op
het gebied van ICT tussen de
waterschappen. Onderdelen die zijn
opgepakt:
 overkoepelende sturing op de
standaardisatie van de definities
en beschrijvingen, zoals de
waterschapsgegevens,
informatieveiligheid en privacy
 één gezicht naar de buitenwereld
(Rijk, ProRail etc.), bijvoorbeeld
het gegevensportaal
 één gesprekspartner voor anderen
(vergelijkbaar met Unie van
Waterschappen)
 innovatie en digitale transformatie
bundelen op basis van uitkomsten
onderzoek 2017 ‘Sectorscan
digitalisering waterschappen’
De belangrijkste toegevoegde waarde
van de GR is het borgen van effectief
en gecoördineerd aandeelhouderschap
in HVC. Door deelname aan de GR in
HVC hebben de waterschappen toegang
tot kansen ten aanzien van de inzet van
technologische en organisatorische
innovaties als gevolg van de
investeringen die HVC doet op het
gebied van afvalstoffenverwerking en
duurzame energieopwekking en zet ze
samen met HVC in op de ambitie voor
invulling van de
duurzaamheidsvraagstukken, zoals de
energietransitie, circulariteit en
grondstoffenterugwinning.
De relatie tussen GR Slib en HVC is als
volgt:
 aandeelhouder van de GR Slib in
HVC;

GR

Formele doelstelling GR

AQUON

De GR heeft tot doel om op het gebied
van laboratoriumactiviteiten te komen
tot kennisdeling en –ontwikkeling,
vergroting van de efficiency,
vermindering van de kwetsbaarheid,
benutting van de mogelijkheden tot
continue kwaliteitsborging en
kwaliteitsverbetering en versterking
van de innovatiekracht.

Tabel 7 Overzicht doelstellingen per GR
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Toelichting
 opdrachtgever van de GR Slib aan
HVC voor transport en de
verwerking van slib;
 samenwerken om kansen op het
gebied van duurzaamheid en
circulaire economie te benutten.
AQUON is een instituut voor
laboratoriumonderzoek en -advies dat
zijn producten en diensten levert aan
negen waterschappen; het voert
meetvragen uit, verricht analyses van
het oppervlaktewater en adviseert in
het kader van biodiversiteit.

Bijlage 5. Overzicht beheersing GR’s
In de onderstaande tabel is een toelichting op hoofdlijnen per GR gegeven op de beheersing
van de risico’s:
Nr
1.

GR
RBG

Toelichting beheersing
Vanaf het begin van de oprichting van de RBG is gestuurd middels een
prestatiecontract en de kwartaalrapportages daarover.
Jaarlijks worden in het najaar bestandsanalyses (o.a. door de koppeling van
verschillende bestanden) door de RBG uitgevoerd, waarna nieuwe aanslagen
opgelegd kunnen worden. De verschillen zijn in de afgelopen jaren minder
geworden en er zijn weinig tot geen achterstanden ten opzichte van oude jaren;
de kwaliteit van het bestandbeheer is toegenomen. Ook is aangesloten op diverse
landelijke voorzieningen (LV), zoals de LV WOZ. In de LV WOZ zijn onder andere
de WOZ-waarde, de kadastrale aanduiding, adresgegevens en de
belanghebbende-gegevens van de WOZ-objecten in Nederland opgenomen.
Er is samenwerking met andere belastingkantoren, waardoor geprofiteerd wordt
van ontwikkelde best-practices. En worden convenanten afgesloten zoals met de
brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. In het
Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat alle overheden zich inzetten om
iets te doen aan de problematische schuldenproblematiek. Een pilot is gestart met
een groep van 7.000 klanten die problematische schulden hebben. De pilot heeft
als doel om kennis op te doen om toe te werken naar de nieuwe wet- en
regelgeving en te komen tot eventueel nieuw beleid in 2021.
Bij een vraag naar het uitvoeren van meerdere heffingen of bij extra
werkzaamheden (zoals bij kwijtschelding), stelt de RBG een kostenoverzicht op en
legt dat aan alle deelnemers voor. Als alle deelnemers instemmen, dan worden de
kosten gedeeld. In het geval dat niet alle deelnemers instemmen of de nieuwe
activiteit afbreuk doet aan de moederorganisatie, dan zijn de kosten voor de
initiatiefnemers.

2.

HWH

Het is uiteraard bijzonder moeilijk om in deze periode een prognose te maken van
de economische gevolgen van de coronacrisis. In april 2020 is een eerste
calculatie opgesteld van mogelijke financiële consequenties voor het jaar 2020 als
gevolg van de coronacrisis. Bij deze scenario’s is ervan uitgegaan dat de beperkte
lock-down zal duren tot 1 juli 2020. In het derde kwartaal zullen vervolgens de
beperkingen langzaam worden afgebouwd en zullen de economische activiteiten
in bepaalde branches weer opgebouwd gaan worden. De inschatting is dat de RBG
in het 4e kwartaal van 2020 de invorderingsactiviteiten weer in de volle breedte
kan gaan uitvoeren. Ingeschat is dat in 2020 de RBG uitkomt op ca 50% van de
normale productie in het kader van dwanginvordering.
Bij nieuwe ontwikkelingen zullen de financiële scenario’s maandelijks worden
bijgewerkt. Indien noodzakelijk zal in de vorm van een officiële
begrotingswijziging een bijstelling van de begroting worden voorgelegd aan de
deelnemers.
De waterschappen betalen een vaste bijdrage voor de instandhouding van HWH.
De programma’s die vallen onder instandhouding betreffen de instandhouding van
de basisinfrastructuur van HWH, waarvan de kosten niet toegerekend worden aan
taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers. De overige
bijdragen van de waterschappen betreffen alleen die bijdragen aan projecten
waaraan wordt deelgenomen. Ten aanzien van begrotingswijzigingen leiden alleen
contractmutaties (dienstverleningsovereenkomsten met waterschappen of
derden) tot begrotingswijzigingen. De wettelijke zienswijzeprocedure geldt alleen
nog voor begrotingswijzigingen die de ‘instandhouding’ betreffen.
HWH heeft een doorontwikkeling doorgemaakt naar aanleiding van de
problematiek rondom een gezamenlijk belastingsysteem. In 2018 is gestart met
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Nr

GR

Toelichting beheersing
de transitie naar programmasturing. Een programma wordt hierbij gedefinieerd
als een cluster van projecten. Voor de programma’s worden resultaatafspraken
gemaakt. Programma’s en projecten worden besproken en vastgesteld in de
Opdrachtgeverstafel, bestaande uit de secretaris-directeuren van de deelnemende
waterschappen.
De Opdrachtgeverstafel formuleert de opdracht en is daarmee verantwoordelijk
voor het in beeld brengen, hebben en beheersen van de risico’s van de
programma’s en projecten. De kosten komen daar waar ze worden gemaakt: dit
zijn de zogenaamde ‘loden deuren’ tussen de instandhouding van HWH en de
programma’s/ projecten en tussen de programma’s/ projecten onderling. Hiermee
is geborgd dat ieder waterschap betaalt, waarvoor het aan de lat staat.

3.

GR Slib

Een belangrijk uitgangspunt voor de verdere doorontwikkeling van HWH (’HWH
3.0’) is dat uniformering en maatwerk niet goed samengaan. De kosten voor
projecten lopen vaak op als waterschappen aanvullende en vaak verschillende
eisen en specificaties vragen van en binnen een project. Uniformeren vereist een
grondhouding van verandering en een zekere bereidheid om werkprocessen aan
te passen. Als die grondhouding er niet is, dient er bereidheid te zijn om meer te
betalen voor maatwerk.
Er bestaat onderscheid in aandeelhouderschap A en B in HVC. De waterschappen
zijn aandeelhouder B, wat inhoudt dat zij alleen garant staan voor de financiering
van de activiteiten van de waterschappen (slibverwerking) en niet voor de
activiteiten van de deelnemende gemeenten (huisvuilverbranding). De GR heeft
per 1 januari 2020 een belang van ca. 12% in HVC. Het waterschapsbelang is
verankerd in de statuten van N.V. HVC en de ballotage-overeenkomst tussen de
Zuid-Hollandse waterschappen en N.V. HVC en staat daarin op een gelijk niveau
met de andere aandeelhoudersbelangen (gemeenten) in de N.V. HVC. De GR Slib
heeft namens de waterschappen (B-aandeelhouders) via de selectiecommissie
invloed op benoemingen van de commissarissen in HVC en heeft één van de RvCleden als eerste aanspreekpunt voor de waterschappen aangewezen.
De GR volgt de ontwikkelingen op het gebied van slibverwerking op de voet en
werkt samen met HVC en de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en
Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan een toekomststrategie voor de
slibeindverwerking, zodat er tijdig wordt voorzien in de opvolging voor de huidige
slibverbrandingsinstallatie, die financieel in 2028 is afgeschreven. In 2016 is
gestart met een studie naar de strategie hoe in de toekomst om te gaan met de
verwerking van zuiveringsslib. In 2020 wordt de strategiestudie afgerond.
De kosten voor de verwerking van het slib worden door HVC rechtstreeks
gefactureerd aan de waterschappen. De ontwikkeling van dit tarief heeft een
grote impact op de begroting van de waterschappen en staat hoog op de agenda
van de GR in relatie tot HVC. De tarieven voor de slibverwerking door HVC
worden door de RvC van HVC vastgesteld. Op verzoek van het GR Slib bestuur
heeft HVC onder begeleiding van een stuurgroep vanuit de deelnemers ‘de
rapportage tariefopbouw’ in 2016 opgeleverd. Hierbij is de opbouw van het tarief
voor slibverwerking geanalyseerd en toegelicht. Het tarief wordt geïndexeerd met
CPI (consumenten prijs index). Door de GR Slib is onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om te komen tot een matiging van de tariefstijging.
De onderstaande grafiek laat zien dat de ontwikkeling van het netto-tarief per ton
slib vrij stabiel is (bron ontwerp-begroting GR Slib 2021):
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GR
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* BTW: Een andere grote slibverbrander met publieke aandeelhouders, heeft voor
haar aandeelhouders een ontheffing op de BTW. HVC heeft deze ontheffing niet.
Een ontheffing op de BTW zorgt voor een aanzienlijk lager tarief. De GR heeft er
bij HVC op aangedrongen de actie om ook vrijstelling te verkrijgen, te
intensiveren. Naar aanleiding hiervan heeft HVC een extern bureau opdracht
gegeven hiernaar een studie te doen. Het resultaat hiervan is neergelegd bij de
Belastingdienst, maar er is nog geen reactie gekomen.
**Risico afvalstoffenheffing: Het verbranden van zuiveringsslib is vrijgesteld van
afvalstoffenbelasting. Het voornemen van het kabinet (regeerakkoord 2017) om
de vrijstelling op de afvalstoffenheffing op het (mono)verbranden van
zuiveringsslib te laten vervallen, kan een grote invloed hebben op het tarief.
Het bestuur van de GR Slib heeft om inzicht gevraagd in mogelijk passende
samenwerkingsvormen en, op hoofdlijnen, wat de voor- en nadelen van deze
samenwerkingsvormen zijn (1 juli 2020). Het onderzoek is in korte tijd uitgevoerd
en op 15 juli 2020 gepresenteerd aan het GR Slib bestuur. De belangrijkste
uitkomst van dit onderzoek is dat de belangrijkste toegevoegde waarde van de
GR het borgen van effectief en gecoördineerd aandeelhouderschap in HVC is.
Geadviseerd is om de GR in stand te houden, de besturing van de huidige GR te
optimaliseren en vorm te geven aan de contractuele relatie met HVC en de
opdrachtgeversrol.

4.

AQUON

Er is een werkgroep planning, waarin vanuit de klant-/ opdrachtgeversrol van de
waterschappen, wordt gekeken naar een efficiënte aanlevering van slib.
In 2014-2015 was er ontevredenheid over AQUON: verdeeldheid tussen de
partners over de ontwikkeling van de dienstverlening, veel directiewisselingen en
de vraag die speelde was of de kosten van de bijdrage aan AQUON reëel waren.
HHSK overwoog in het najaar van 2014 uit te treden (besluit VV d.d. 26
november 2014).
Een extern bureau heeft in 2015–2016 een onderzoek uitgevoerd en de
heroriëntatie op de strategie van AQUON begeleid. Dit heeft tot verbeteringen van
de bestuurbaarheid geleid. Naast de invoering van een duidelijke scheiding tussen
de rollen van het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de directie van
AQUON, zijn twee (ambtelijke) platforms met gescheiden focus op eigenaars- en
op opdrachtgeversonderwerpen ingesteld:
 Platform opdrachtgevers. Dit platform formuleert samen met regiegroep
vraagarticulatie de opdrachten aan AQUON en stelt daarvoor een business
case op.
 Platform eigenaren. Dit platform behandelt, naast de hier genoemde
business cases, de organisatorische en financiële zaken en adviseert
hierover aan directie en dagelijks bestuur.
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GR
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Daarnaast maakt AQUON een ontwikkeling door van uitvoerend laboratorium op
afstand naar een integrerende en informatie leverende ketenpartner, met meer
aandacht voor innovatie (technologische ontwikkeling) en digitale transitie
(bijvoorbeeld alles bemonsteren of kan het met sensoren?).
AQUON heeft een formele accreditatie en mag dan ook gebruik maken van het
accreditatiemerk dat wereldwijd wordt geaccepteerd. Bij AQUON is zowel de
bemonstering als de analyse geaccrediteerd. Een aandachtspunt zit op de raming
van de afname van meetvragen (bemonsteringen en veldanalyses) door de
waterschappen. Afgesproken is dat AQUON standaard 5% bovenop de
meetaanvraag doet.
In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de meetaanvragen opgenomen
(bron ontwerp-begroting AQUON 2021):

In de meetvraag is een ingeschat aandeel onderzoeken opgenomen waartoe
AQUON zelf niet is uitgerust en/of dat boven haar bezettingsgraad uit zal komen.
Deze onderzoeken worden door AQUON uitbesteed aan partners. AQUON
constateert dat de vraag naar specialistische analyses stijgt. Specialistisch
onderzoek, zoals het landelijk medicijnrestenonderzoek, blijft in omvang
toenemen. Ook is er een toename in de diversiteit van de te onderzoeken stoffen
in de afgelopen jaren te zien.

Tabel 8 Overzicht beheersing per GR
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Bijlage 6. Bestuurlijke reactie
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Aan de Rekenkamercommissie
van het hoogheemraadschap
Schieland en de Krimpenerwaard
Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam

Datum

19 januari 2021

Onderwerp

Ons kenmerk
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail

2020.11300
M. van Kuijk
0611368492
m.van.kuijk@hhsk.nl

Bijlagen
Uw kenmerk
Uw e-mail

Onderzoek governance op de
gemeenschappelijke
regelingen
--.
2020.009

Geachte leden van de rekenkamercommissie,
Wij hebben met belangstelling uw onderzoek naar de governance op de gemeenschappelijke
regelingen gelezen.
Wij zijn bijzonder verheugd met uw compliment, dat de verenigde vergadering zich geen
zorgen hoeft te maken over de governance op de gemeenschappelijke regelingen. Ook
onderschrijven wij uw conclusie over het presteren van de gemeenschappelijke regelingen.
Vanzelfsprekend betrekken wij in de toekomst de verenigde vergadering overeenkomstig de
Nota Verbonden Partijen en zullen we – bij onverhoopte incidenten met een
gemeenschappelijke regeling – de verenigde vergadering aanvullend op incidentele basis
betrekken.
Wel merkt u in uw onderzoek op, dat binnen de verenigde vergadering een gevoel leeft op
grote afstand te staan van de gemeenschappelijke regelingen. Wij kunnen ons dit voorstellen,
maar wij achten dit ook inherent aan de doelstelling van de gemeenschappelijke regelingen op
het vlak van de uitvoering van werkzaamheden. Via de reguliere planning-en-controlcyclus
informeren wij de verenigde vergadering over de uitvoering van de werkzaamheden in eigen
beheer c.q. uitbesteding daarvan, maar ook over de uitvoering van werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap door de gemeenschappelijke regelingen. Daarenboven presenteren wij bij
de behandeling van programmabegroting en jaarverslaglegging jaarlijks het overzicht van alle
verbonden partijen. Deze beide documenten staan daardoor als bespreekstuk in zowel de
commissie AZM als verenigde vergadering geagendeerd. Uw aanbeveling om de rapportage
over de ingediende zienswijzen op de begroting van de gemeenschappelijke regeling meer
nadrukkelijk onder de aandacht van de verenigde vergadering te brengen geven wij graag
vorm door een rapportage via een kennisgevingsstuk meer prominent aan de verenigde
vergadering te presenteren in plaats van via de schriftelijke mededelingen. Deze rapportage
wordt dan afzonderlijk geagendeerd als kennisgeving aan de verenigde vergadering.
In navolging van de wettelijke verplichting voor de gemeenschappelijke regelingen beveelt u
ons aan een kaderbrief op te stellen, die als toetsingskader kan dienen bij de beoordeling van
de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. De kaderbrief van de
gemeenschappelijke regelingen wordt door ons getoetst aan de meerjarenplanning. In deze
meerjarenplanning staan de kaders aangegeven voor het volgende en de drie komende
begrotingsjaren. In beginsel worden de bekende financiële mutaties van de
gemeenschappelijke regelingen altijd in de meerjarenplanning meegenomen. Overigens is het
ons bekend dat er waterschappen zijn die een kaderbrief opstellen, maar deze waterschappen

hanteren dan veelal geen voorjaarsnota/meerjarenperspectief. De uitgebreide
meerjarenplanning bij het hoogheemraadschap biedt ons zeer goede aanknopingspunten voor
het toetsen van de begroting van de gemeenschappelijke regelingen aan de financiële
uitgangspunten en ambities van het hoogheemraadschap. In uw aanbeveling voor het opstellen
van een kaderbrief voor de toetsing van enkel de begrotingen van de gemeenschappelijke
regelingen zien wij dan ook geen meerwaarde.
Uw aanbeveling voor het periodiek organiseren van een informatieve of informele verenigde
vergadering met desbetreffende portefeuillehouders en accounthouder over de
gemeenschappelijke regelingen willen wij graag benutten om verder de afstand over dit
onderwerp met de verenigde vergadering te verkleinen. Los van de vraag of dit in een
informatieve of informele verenigde vergadering dan wel in (of voorafgaand aan) één van de
commissies plaats moet vinden, kan het naar ons oordeel meerwaarde hebben daarbij dan ook
de directeuren en/of voorzitters van de gemeenschappelijke regelingen uit te nodigen. Zij
kunnen dan de activiteiten en de toekomstplannen van hun organisatie presenteren. Jaarlijks
kan dan één of meer van de gemeenschappelijke regelingen zo’n presentatie geven en hebben
de leden van de verenigde vergadering en/of commissie de mogelijkheid met de
portefeuillehouder en accounthouder ook in gesprek met de vertegenwoordigers van de
gemeenschappelijke regelingen te gaan. Samen met de verenigde vergadering en/of
commissie kan dan ook de volgorde worden aangegeven welke gemeenschappelijke regelingen
in welk jaar de presentatie geeft. Er kan dit jaar gestart worden, conform de toezegging aan de
verenigde vergadering, met de Regionale Belasting Groep.
Tot slot bedanken wij u voor uw onderzoek over de governance op de gemeenschappelijke
regelingen en zien uw definitieve rapport met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris-directeur,

dijkgraaf,

M.J.H. van Kuijk

drs. A.J.B. van der Klugt
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