
Memo t.b.v. het presidium van 28 september 2020 

Datum:  24 september  2020 

 

Op verzoek van de regiowerkgroep is de werkwijze van de regiowerkgroep ter discussie gesteld en 

wordt aan het presidium een voorstel gedaan. De werkgroepleden geven aan dat de huidige 

werkwijze van de regiowerkgroep onvoldoende grip geeft bij de controlerende en kaderstellende rol 

van de raad richting de gemeenschappelijke regelingen.  

Huidige werkwijze 

De huidige regiowerkgroep beperkt zich veelal tot het voorbespreken van de gemeenschappelijke 

regelingen en is met name gericht op behandeling van de annotaties voor de portefeuillehouder 

overleggen (PHO’s).  In het geval dat voorbespreking van het AB  van Holland Rijnland niet mogelijk 

is in een raadsvergadering, dan wordt een extra regiowerkgroep ingelast om de standpunten voor te 

bereiden. Hierbij kan vermeld worden dat er vanuit de werkgroep vertrouwen is in de 

portefeuillehouder voor de besprekingen in de PHO’s.  

Beperkingen 

De beperkingen van de huidige werkwijze liggen met name in het niet op hoofdlijnen kunnen 

bespreken van regiozaken en het ontbreken van een duidelijke structuur die gericht is op de 

belangrijke momenten in het jaar en de P&C cyclus. Daarnaast is de beperking van een werkgroep 

dat er geen mogelijkheid tot vergaderen in beslotenheid is, tot oplegging geheimhouding en tot 

immuniteit. De oplossing hiervoor zou zijn het opnieuw definiëren waar de werkgroep over gaat en 

het geven van een commissiestatus aan de werkgroep volgens gemeentewet artikel 82. 

Hierbij regelt de raad de taken, bevoegdheden, de samenstelling (voorgedragen via presidium) en de 

werkwijze van de commissie. 

Voorstel taak van de Commissie Regionale Samenwerking / Commissie Verbonden Partijen 

1. De commissie adviseert de raad over de financiële aspecten van stukken van verbonden partijen 

(jaarverslag, jaarrekening, begroting). Voorafgaand aan de raadsvergadering waarin de 

behandeling plaatsvindt, adviseert de commissie (zo nodig) schriftelijk over haar bevindingen. Om 

tot een advies te kunnen komen kan de commissie beslissen of zij aanvullende vragen wil stellen 

aan het college.  

 Voorbereiden advies op kadernota van gemeenschappelijke regelingen (commissie in 

februari / maart) 

 Voorbereiden advies op zienswijze jaarstukken en voorbereiding advies op concept 

begrotingen (commissie in mei) 

 Voorbereiden advies concept begrotingswijzigingen (commissie in september) 

 Voorbereiden advies op overige regio aangelegenheden, bijvoorbeeld Regionale Energie 

Strategie (commissie wanneer nodig) 

 



2. In het politiek forum wordt  een vast agendapunt worden toegevoegd aan de agenda waarin de 

portefeuillehouder en/of AB lid vanuit de raad terugkoppeling geeft over de gemeenschappelijke 

regelingen en overige samenwerkingsverbanden.  

 

3. Risico-inventarisatie van de gemeenschappelijke regelingen opgesteld door college en organisatie 

waarin door middel van een aantal indicatoren een GR structureel getoetst wordt. Daarnaast een 

doorlopende kennismaking met de gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden: 

eens in de twee jaar een gesprek met een samenwerkingsverband (elk jaar twee gesprekken voor 

de commissie). 

 

4. Ontmoetingen en afstemming met andere regiocommissies in de regio voor zowel afstemming op 

regionale onderwerpen als afstemming zienswijzen.  

 

5. Het instellen van een commissie volgens artikel 84 van de Gemeentewet heeft als consequentie 

dat indien een burgerraadslid deelneemt aan de commissievergadering, een toelage van € 120 

bruto en € 82,46 netto per bijgewoonde vergadering wordt uitgekeerd.  

  



CONCEPT VERORDENING  

De raad van de gemeente Leiderdorp;  

overwegende dat, gelet op de beperkte ruimte op de raadsagenda en de doorlooptijd van 

raadsvoorstellen, de rapportages over de verbonden partijen niet altijd de bestuurlijke aandacht 

kunnen krijgen die ze verdienen of niet tijdig behandeld kunnen worden; 

een adviescommissie verbonden partijen / regionale samenwerking zich specifiek kan toeleggen op 

de sturing van en het toezicht houden op de gemeenschappelijke regelingen, 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet  

besluit  

vast te stellen de 

VERORDENING COMMISSIE REGIONALE SAMENWERKING (VERBONDEN PARTIJEN)  

naamkeuze maken 

Artikel 1 Begripsbepaling 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. commissie: de commissie verbonden partijen / regionale samenwerking 

b. verbonden partijen: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de 

gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. 

c. de raad: de gemeenteraad. 

Artikel 2 Doel, taken en bevoegdheden 

1. Er is een commissie verbonden partijen. 

2. De commissie verbonden partijen is een adviescommissie van de raad ingesteld op grond 

van artikel 84 van de Gemeentewet. 

3. De commissie behartigt een algemene (advies)functie voor de raad met betrekking tot de 

sturing van en het toezicht houden op de verbonden partijen. 

4. De commissie wordt ondersteund door de griffie. 

5. De commissie neemt geen (politieke) besluiten. 

6. De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college en heeft 

dus geen besluitvormende bevoegdheden. 

Artikel 3 Leden, samenstelling en benoeming 

1. De raad benoemt de leden van de commissie verbonden partijen op voordracht van het 

presidium. Zowel raadsleden als burgerraadsleden kunnen lid zijn van de commissie.  

2. Het aantal leden bedraagt minimaal 5 leden en maximaal zoveel leden als er fracties zijn. Per 

fractie kan één lid benoemd worden in de commissie.  

3. De raad wijst jaarlijks één van de leden van de commissie aan als voorzitter voor de duur van 

één jaar. De voorzitter is altijd een raadslid. De commissie wijst één of meer 

plaatsvervangende voorzitters aan.  



4. De benoeming geschiedt voor de zittingsperiode, gelijk aan die van de leden van de zittende 

raad. Dit geldt eveneens voor tussentijdse benoemingen. 

5. De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het eind de van de zittingsperiode 

van de raad of bij ontslag als lid van de raad. 

6. De commissie heeft een aantal vaste adviseurs: X 

7. De griffier (of zijn plaatsvervanger) is secretaris van de commissie en kan eveneens aan de 

beraadslagingen deelnemen.  

Artikel 4 Voorzitter 

1. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeen roepen van de commissie 

verbonden partijen, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten 

en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden.  

Artikel 5 Taakomschrijving en bevoegdheden 

1. De commissie is belast met de advisering van de raad ten aanzien van de sturing van en het 

toezicht op de verbonden partijen. 

2. De commissie adviseert de raad in elk geval over de op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen te verlenen toestemming voor het treffen van, het wijzigen 

van, het toetreden tot en het uittreden uit een gemeenschappelijke regeling. Zij doet dit op 

voorstel van het college. 

3. De commissie wordt via het toezenden van de (ontwerp)kadernota en de 

(ontwerp)begroting van tevoren en de jaarrekening achteraf over de uitvoering van taken 

geïnformeerd. 

4. De commissie formuleert een advies aan de raad over de inhoud van de zienswijze op de 

ontwerpkadernota en de ontwerpbegroting. 

5. De commissie neemt geen besluiten. 

6. Bespreking van de tweemaal per jaar gepresenteerde update rapportage gewenste 

bestuurlijke betrokkenheid. 

7. Ter uitvoering van haar taak in regio aangelegenheden kan  de commissie onder meer de 

volgende instrumentengebruiken: 

a. Evaluatie van verbonden partijen, al dan niet op initiatief van het college van 

Burgemeester en Wethouders. 

b. Het voeren van (periodieke) gesprekken met ab-/db leden van verbonden partijen 

(portefeuillehouder en/of de raadsleden die daarvan deel uit maken). 

c. Het voeren van (periodieke) gesprekken met bestuur/ Raden van Toezicht, directies van 

verbonden partijen over wat er in de besturen van de verbonden partijen gebeurt, 

waarbij ook de rol van de Leiderdorpse afvaardiging in het bestuur van de verbonden 

partij aan de orde komt alsmede hoe men de betrokkenheid/inbreng van de raad ervaart 

en beoordeelt. 

d. Het adviseren over de inrichting van statuten en de governancestructuur en daarover zo 

nodig voeren van overleg met de verbonden partij. 

Artikel 6 Werkwijze 



1. De commissie ontvangt voorafgaand aan een vergadering een conceptzienswijze van het 

college en de onderliggende stukken. De commissie kan de raad adviseren om onderwerpen 

af te doen als “hamerstuk” of als “bespreekstuk”. 

2. De commissie kan voorstellen doen tot wijziging van de conceptzienswijze. De commissie 

voegt haar advies als bijlage bij het raadsvoorstel en doet een tekstvoorstel in het 

conceptraadsbesluit dat aan de raad wordt voorgelegd. 

3. Een advies tot “hamerstuk” kan door de raad te allen tijde terzijde worden gelegd; het staat 

de raad vrij een onderwerp ter bespreking te agenderen. 

4. De raad beslist over de conceptzienswijze inclusief het advies van de commissie. 

Artikel 7 Vergaderingen en verslaglegging 

1. De commissie vergadert in een vaste structuur van 3 vergaderingen per jaar die de financiële 

cyclus volgen, aangevuld met  2 of 3 themabijeenkomsten. Voorts zo dikwijls er zaken aan de 

orde zijn waarover zij op grond van artikel 5 adviseert. 

2. Afhankelijk van het onderwerp nodigt de commissie collegeleden, behandelend ambtenaren 

of vertegenwoordigers van de verbonden partij uit voor de vergadering. 

3. De agenda en de bijbehorende stukken worden gepubliceerd via de gebruikelijke kanalen. 

4. De vergaderingen van de commissie vinden in openbaarheid plaats, tenzij de commissie 

anders bepaalt.   

5. De adviezen van de commissie zijn openbaar. 

6. Indien een vergadering niet openbaar is beslist de commissie over de openbaarmaking van 

het in een vergadering besprokene en van stukken die door de commissie worden 

behandeld. 

7. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt onder verantwoordelijkheid van de 

secretaris. Het verslag wordt vastgesteld door de commissie en ter beschikking gesteld van 

de raad, het college en de directie van de gemeente. 

8. Het vastgestelde verslag van niet open bare vergaderingen wordt vertrouwelijk ter kennis 

gebracht aan de raad en aan het college. 

Artikel 8 Geheimhouding 

De commissie kan omtrent de inhoud van de stukken en die aan haar worden voorgelegd en over 

hetgeen besproken is in de commissievergadering geheimhouding opleggen. De geheimhouding 

wordt door allen die van de stukken en van het besprokene in de commissiekennis dragen, in acht 

genomen totdat de commissie haar opheft. 

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden 

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de 

commissie op voorstel van de voorzitter.  

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding 

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening verbonden partijen gemeente 

Leiderdorp 2020’. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.  


