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Aanleiding voor het onderzoek

Onderzoeksagenda 2020-2021:

Regionale samenwerking
• Kaderstellende en controlerende rol van de 

gemeenteraden en de rol van Holland Rijnland. 

Aanpassing
• ‘Doorwerkingsonderzoek’ naar de aanbevelingen

uit ons rapport van 2017 over Leiden
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Definitie verbonden partij

• Een verbonden partij is een organisatie waarin de gemeente een 
bestuurlijk en financieel belang heeft. 

• Zo’n organisatie voert voor gemeenten taken uit.

• Een deelnemende gemeente draagt medeverantwoordelijkheid voor die 
organisatie, en kan daarmee ook risico’s lopen. Daarom moet 
bijvoorbeeld de gemeentebegroting in een afzonderlijke paragraaf 
aandacht besteden aan haar verbonden partijen. 

• Twee vormen

• een gemeenschappelijke regeling (Wgr)

• NV, BV, Vereniging of een Coöperatie/Stichting 

• Oog voor samenwerking zonder formele verbonden partij, bijvoorbeeld 
op basis van een convenant, of met andere rechtsvormen uit de Wgr, 
zoals de centrumgemeenteconstructie, (landelijke) akkoorden, pacten en 
deals (bijvoorbeeld de RES).
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De insteek van ons onderzoek

Wat heb je als raad/raadslid nodig van het college om 
in al die ingewikkelde samenwerkingen
volksvertegenwoordiger te zijn?
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‘De informatiepositie van de raad’



Onderzoek

• Aanbeveling 2017 (Leiden)
• Goede ontsluiting van alle beschikbare informatie zodat de 

Raad goed in positie komt. Bijvoorbeeld met behulp van 
‘dashboards’. 

• Terugblik ‘informatiepositie van de raad’
• Wat is er met de aanbevelingen gebeurd? Wat is opgepakt, 

wat niet (en waarom niet)? 
• Wat heeft gewerkt (en wat niet)?

• Aanvullend
• Wat zijn de nieuwe wensen qua informatie nu de Wgr wordt

gewijzigd, terwijl gemeenten steeds meer (verplicht) gaan
samenwerken buiten de Wgr om.
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Wat zijn we niet van plan

• Geen inventarisatie van alle verbonden partijen

• Geen afwegingskader met alle mogelijke
samenwerkingsvormen
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Planning

1. Start
• Startgesprek 14 januari met adviseurs gemeente Leiden en Leiderdorp
• Bespreking aanpak met commissie Leiden en Leiderdorp
• Analyse documentatie

2. Interviews 
• Gesprekken portefeuillehouders

3. Tussenrapportage
• Ambtelijk hoor- en wederhoor
• Basis voor fase 4

4. Gezamenlijke sessie met raadsleden Leiden en Leiderdorp
• Reflectie door raadsleden a.d.h.v. tussenrapportage
• Inventarisatie inhoudelijke en politiek-bestuurlijke wensen
• Interactief

5. Voor het zomerreces: eindrapportage
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Onderzoeksbureau

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau PROOF 
adviseurs uit Rotterdam, gespecialiseerd in samenwerking op 
maatschappelijke opgaven.

Het onderzoek wordt geleid door Maarten Hageman, expert 
regionale samenwerkingsvraagstukken. 

Ontwerpt en evalueert samenwerkingsverbanden. 

Auteur van de GovernanceCode voor verbonden partijen en
docent Governance aan o.a. de VU. 

(Cv: jurist, regiosecretaris, wetenschappelijk onderzoeker en
faculteitsdirecteur)
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Vragen aan u

• Wat is uw belangrijkste vraag die u stelt als er iets
op de agenda staat van verbonden partijen (en
samenwerking)? Waar kijkt u naar?

• Heeft u een beeld van de manier waarop de andere
raad omgaat met verbonden partijen (en zo ja: wat 
hun idee daarover is).
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Suggesties en wensen

• Aanvullende vragen?

• Specifieke verbonden partijen betrekken?
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