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de rekenkamer
De gemeenteraad van Lansingerland heeft op 24 mei 2007

de Rekenkamer Lansingerland ingesteld. Tot 1 januari 2009

was Robert Mul directeur van de rekenkamer. De gemeente-

raad benoemde op 28 mei 2009 zijn opvolger, Paul Hofstra.

Hij is zijn werkzaamheden op 2 juni 2009 begonnen.

doel
De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doel-

treffendheid en de rechtmatigheid van het beleid, het

financieel beheer en de organisatie van het gemeente-

bestuur. De rapporten van de rekenkamer zijn een

aanknopingspunt voor het bestuur om rekenschap

af te leggen aan de burgers.

positie
De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan binnen de

gemeente. Haar taken en bevoegdheden staan in de

Gemeentewet en de verordening Rekenkamer Lansingerland.

Zij bepaalt zelf wat en hoe zij onderzoekt en waarover zij

rapporteert.Wel kunnen de raad en het college van B enW

de rekenkamer om een onderzoek verzoeken. De rekenkamer

stuurt hen jaarlijks haar onderzoeksplan en jaarverslag toe.

onderzoek
Het onderzoeksterrein strekt zich uit over alle organen

(raad, B enW, commissies en burgemeester) en diensten van

de gemeente. Ook kan de rekenkamer onderzoek doen bij

gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan

deelneemt, bij NV’s en BV’s waar de gemeente meer dan 50%

van de aandelen in bezit heeft en bij instellingen die een

grote subsidie, lening of garantie van de gemeente hebben

ontvangen. De onderzoeken worden uitgevoerd door het

bureau van de rekenkamer.

publicaties
Het onderzoek resulteert in openbare rapporten die ter

behandeling aan de raad worden aangeboden. Zij bevatten

tevens de reacties van de onderzochte organen en

instellingen op de eerder toegezonden voorlopige

onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen

(wederhoor). Bij kleine onderzoeken of studies met een

beperkte reikwijdte doen we de onderzochte organen of

instellingen en de raad de conclusies in een openbare brief

direct ter kennisname toekomen.Ten slotte publiceert de

rekenkamer op basis van haar onderzoek ook hand-

reikingen en worden medewerkers aangemoedigd om

artikelen te publiceren.
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3 sturen op afstand 

 

voorw oord 

V eel gemeen ten  voeren  taken  u it via zogeheten  ‘verbonden  partijen ’. Dit zijn  

partijen  die gemeen telijke taken , zoals groenon tw ikkelin g, het verstrekken  van  

sociale u itkerin gen  en  het in n en  van  belastin gen  in  opdracht van  de gemeen te 

u itvoeren . Sin ds de komst van  het Beslu it begrotin g en  veran tw oordin g 2004 moet 

de gemeen teraad meer in zicht krijgen  in  deze verbonden  partijen . Onderhavig 

onderzoek heeft zich gericht op de w ijze w aarop dit in  de praktijk voor een  vijftal 

verschillende samen w erkin gsverbanden  heeft plaatsgevonden . 

 

H ier ligt in  algemene zin  immers een  fors bestu u rlijk probleem. Door gemeen telijke 

taken  via samen w erkin gsverbanden  u it te laten  voeren  w ordt de gemeen teraad 

vaak op afstand gezet, w aardoor het risico on tstaat dat de democratische con trole 

w ordt u itgehold. H et meest du idelijk komt dit n aar voren  in  grote region ale 

verbanden  voor openbare orde en  veiligheid (politie en  brandw eer) en  gezondheid 

(GGD). Maar het speelt teven s - zo blijkt u it dit onderzoek - voor n atuu r, economie 

en  algemeen  bestu u rlijke zaken .  

N iet alleen  de complexiteit die voortvloeit u it het grote aan tal 

samen w erkin gsverbanden  - een  gemiddelde N ederlandse gemeen te telt al gauw  

meer dan  25 verbonden  partijen  - maar ook het gebrek aan  voldoende 

bevoegdheden  leidt tot een  situatie w aarin  raadsleden  zich n auw elijks meer lijken  

te bemoeien  met verbonden  partijen . H elaas is deze on tw ikkelin g ook zichtbaar in  

Lan sin gerland. 

 

Ook zijn  veran tw oordelijkheden  en  bevoegdheden  van  aandeelhouder, 

toezichthouder en  bestu u rder van  een  verbonden  partij vaak n iet altijd helder. 

B in n en  die con text hebben  collegeleden  af en  toe de n eigin g op alle stoelen  tegelijk 

te (w illen ) zitten . 

 

Du idelijk is dat zow el de raad als het college een  actieve(re) rol dien t te spelen  w aar 

in stitu tion ele tekortkomin gen  zich voordoen , mede om te voorkomen  dat fin an ciële 

risico’s zondermeer w orden  afgew en teld op de gemeen te. Met dit rapport hoopt de 

rekenkamer een  serieu ze bijdrage te leveren  aan  dit bestu u rlijk risicovolle 

vraagstuk. 

 

V oor haar onderzoek heeft de rekenkamer veel in formatie verzameld. De 

rekenkamer is de con tactperson en  en  geïn terview den  erken telijk voor hun  

medew erkin g. H et onderzoek w erd verricht door Y iman  Fu n g en  Wendy de Win ter. 

 

 

Pau l H ofstra  

 

Directeur Rekenkam er Lansingerland 
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1� in leidin g  

 

1-1� aan leidin g 

De gemeen te staan  verschillende man ieren  ter beschikkin g om haar beleidsdoelen  te 

realiseren  en  daarmee het publieke belan g te behartigen . Zo kan  zij beslu iten  bepaalde 

zaken  zelf u it te voeren , maar kan  zij deze ook overlaten  aan  een  andere organ isatie 

die zij subsidieert. Een  andere mogelijkheid is de u itoefen in g van  een  bepaalde taak 

aan  een  andere organ isatie over te laten  en  in  die organ isatie vervolgen s een  

fin an cieel en  bestu u rlijk belan g te n emen . Dit type organ isaties zijn  zogenoemde 

verbonden  partijen .   

 

Een  gemeen te n eemt een  fin an cieel belan g in  een  andere organ isatie als zij 

bijvoorbeeld bijdraagt aan  het kapitaal daarvan  (bijvoorbeeld via aandelen ). Daarmee 

krijgt zij een  bestu u rlijk belan g, dat w il zeggen , de gemeen te verw erft zeggen schap 

(zoals stemrecht in  vergaderin gen  of vertegen w oordigin g in  bestu u r). De relatie tussen  

de gemeen te en  een  verbonden  partij n oemen  w e in  dit onderzoek een  deeln emin g 

van  de gemeen te. 

 

De rekenkamer doet n u  een  onderzoek n aar vier gemeen schappelijke regelin gen  en  

een  ondern emin g w aarin  de gemeen te deeln eemt. Eén  van  de redenen  om dit 

onderzoek te doen  is dat aan  deeln emin gen  altijd bepaalde risico’s kleven . Daar de 

gemeen te een  deel van  de publieke taak aan  een  andere organ isatie overdraagt of –

laat, loopt zij bijvoorbeeld beleidsrisico’s: de doelen  van  de deeln emin g w orden  

w ellicht n iet gerealiseerd en  daarmee w ordt het publieke belan g mogelijk 

on voldoende behartigd. Daarn aast loopt de gemeen te fin an ciële risico’s, bijvoorbeeld 

een  koersverlies op de aandelen , lage dividenden  of een  faillissemen t w aardoor de 

gemeen te haar in leg kw ijt is. 

1-2� doel- en  vraagstellin g 

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamer een  oordeel te geven  over de mate w aarin  de 

doelstellin gen  van  de gemeen teraad w orden  bereikt (doeltreffendheid) door 

deeln emin g in  gemeen schappelijke regelin gen  en  overige verbonden  partijen . De 

rekenkamer gaat ook n a op w elke w ijze de u itvoerin g heeft plaatsgevonden  en  of deze 

con form afspraken  is (complian ce). Daarn aast beoogt de rekenkamer in zicht te geven  

in  de w ijze w aarop de gemeen teraad hierover is geïn formeerd en  w elke stu rin gs- en  

beheersin gsmogelijkheden  de gemeen teraad ter beschikkin g staan  

(in formatievoorzien in g) en  (stu rin g en  beheersin g). 

 

De cen trale vraag van  het onderzoek is: 

Met w elke doelen  n eemt de gemeen te deel in  gemeen schappelijke regelin gen  en  

overige verbonden  partijen  en  is er sprake van  adequate stu rin g en  beheersin g van u it 

de gemeen teraad? 
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T er bean tw oordin g van  de cen trale vraag zijn  de volgende onderzoeksvragen  

opgesteld: 

1� Welke doelen  streeft de gemeen te met bepaalde deeln emin gen  n a en  zijn  deze 

adequaat?  

2� Welke stu rin gs- en  beheersin gsmogelijkheden  heeft de gemeen teraad bij bepaalde 

deeln emin gen  en  w orden  deze voldoende aan gew end? (stu rin g en  beheersin g)  

3� Welke in houdelijke en  fin an ciële kaders stelt de gemeen teraad bij bepaalde 

deeln emin gen  en  zijn  deze adequaat? (stu rin g en  beheersin g) en  (complian ce) 

4� Worden  de doelen  bin n en  de vastgestelde inhoudelijke en  fin an ciële kaders 

gerealiseerd? (doeltreffendheid) 

5� Op w elke w ijze verkrijgt de gemeen teraad in formatie over bepaalde deeln emin gen  

en  gebeu rt dit adequaat? (in formatievoorzien in g) 

1-3� leesw ijzer 

De bestu u rlijke n ota bevat de voorn aamste con clu sies en  aanbevelin gen .  

 

In  de n ota van  bevindin gen  staan  de resu ltaten  van  het onderzoek die als basis dien en  

voor de con clu sies in  de bestu u rlijke n ota. Samen  vormen  de bestu u rlijke n ota en  de 

n ota van  bevindin gen  het rekenkamerrapport.
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2� con clu sies en  aan bevelin gen  

 

De rekenkamer heeft in  dit onderzoek 5 verbonden  partijen , bestaande u it 4 

gemeen schappelijke regelin gen  en  1 ondern emin g, onderzocht. Dit beslaat bijn a de 

helft van  alle verbonden  partijen  w aar de gemeen te Lan sin gerland aan  deeln eemt. De 

mate van  het politiek bestu urlijk en  fin an cieel belan g voor de gemeen te varieert per 

verbonden  partij. Ook de risico-in schattin g kan  verschillen  per verbonden  partij. V oor 

dit onderzoek heeft de reken kamer n ormenkaders, hoofdzakelijk gebaseerd op de w et- 

en  regelgevin g, on tw ikkeld en  aan  de hand hiervan  de onderzochte verbonden  

partijen  beoordeeld. Dit heeft de rekenkamer gedaan  om een  zo objectief mogelijk 

beeld te kun n en  geven  over de in vu llin g van  de public govern an ce.  

 

De hoofdcon clu sies zijn  gebaseerd op deze n ormenkaders die een  formalistische 

in steek ken n en . Dit heeft de rekenkamer gedaan  van w ege de volgende redenen . T en  

eerste zijn  de n ormenkaders zodan ig opgesteld dat ze ook toepasbaar zijn  op de 

overige verbonden  partijen  die de rekenkamer n u  n iet heeft onderzocht. T en  tw eede is 

dit onderzoek bedoeld om er lerin g u it te trekken  voor de toekomst als de gemeen te 

overw eegt om n ieuw e deeln emin gen  aan  te gaan  of bestaande deeln emin gen  te 

heroverw egen . Uit de hoofdcon clu sies komt het algemene beeld n aar voren  dat er in  

de opzet n iet in  alle gevallen  aan  de formele n ormen  is voldaan . Ook in  de 

w erkin gsfeer heeft de rekenkamer enkele tekortkomin gen  gecon stateerd.  

De rekenkamer w il hierbij w el en ige n uan cerin g aanbren gen . De onderzochte 

verbonden  partijen  verschillen  sterk qua bestu u rlijk belan g en  fin an cieel risico (dit 

loopt u iteen  van  5 %  tot  50 %  ). V oor de onderzochte regelin gen  w ordt voor een  

belan grijk deel aan  de public govern an ce (cyclu s) voldaan . Daarn aast heeft de 

gemeen te Lan sin gerland er zorg voor gedragen  dat grote fin an ciële risico's gedekt 

w orden  in  het w eerstandsvermogen  van  de gemeen te. Zo is er voldoende 

risicodekkin g aan w ezig voor een  bestu u rlijk belan grijk,  risicovol project als B leizo. Op 

grond van  dit onderzoek constateert de rekenkamer dat de gemeen te Lan sin gerland 

n iet direct grote fin an ciële en  bestu u rlijke risico’s loopt  ten  aan zien  van  de 

onderzochte verbonden  partijen . De rekenkamer w il echter w el meegeven  dat er altijd 

risico’s kleven  aan  deeln emin gen . H et w aarborgen  van  een  adequate in vu llin g van  de 

public govern an ce is n oodzakelijk om de risico’s te min imaliseren .   

2-1� h oofdcon clu sies 

kaderstelling 

1� De raad heeft geen  kaderstellend beleid ten  aan zien  van  verbonden  partijen . 

2� De raad ben u t de stu rin gs- en  beheersin gsin strumen ten  in  de aan loopfase bij de 

oprichtin g van  gemeen schappelijke regelin gen  n iet maximaal. 

V erantw oording 

3� De veran tw oordin g aan  de raad over verbonden  partijen  is on voldoende en  stelt de 

raad n iet in  staat om zijn  con trolerende rol in  voldoende mate u it te voeren . De 



 

 

14 sturen op afstand 

in formatievoorzien in g richtin g de raad voldoet n iet altijd aan  de gemaakte 

afspraken  en  w ettelijke n ormen . 

a� De in formatievoorzien in g door de verbonden  partijen  is voor tw ee van  de vier 

onderzochte gemeen schappelijke regelin gen  tekort geschoten . 

b� De in formatievoorzien in g door het college van  B  en  W is ten  aan zien  van  alle 

verbonden  partijen  te beperkt. 

Controle in de uitvoeringsfase 

4� In  opzet heeft de raad w elisw aar de beschikbare stu rin gsin strumen ten  ten  aan zien  

van  het u itoefen en  van  de fin an ciële en  politieke con trole in  alle onderzochte 

regelin gen  opgenomen , maar in  de praktijk w ordt hier w ein ig gebru ik van  gemaakt. 

Toezicht 

5� De toezichtsfu n ctie is in  opzet belegd, maar er is n iet bij alle regelin gen  en  overige 

verbonden  partijen  sprake van  adequaat (on afhankelijk) toezicht. 

2-2� toelich tin g h oofdcon clu sies 

Kaderstelling 

1� De raad heeft geen  kaderstellend beleid ten  aan zien  van  verbonden  partijen . 

�� Er is geen  n ota verbonden  partijen  opgesteld w aarin  op hoofdlijn en  w ordt 

aan gegeven  hoe de gemeen te dien t om te gaan  met het aan gaan  van  n ieu w e 

deeln emin gen , het beheer van  en  toezicht op de verbonden  partijen  en  de 

in formatievoorzien in g hieromtren t. Ook beëindigin g, evaluatie en  heroverw egin g 

van  deeln emin gen  kun n en  hier deel van  u itmaken . Wel geldt er een  w ettelijk kader 

dat gebaseerd is op de w et- en  regelgevin g zoals de Wgr en  het BBV . Maar dit is n iet 

voldoende omdat het inhoudelijke beleidskader vooralsn og on tbreekt. Daarn aast 

dien t het opstellen  van  een  n ota verbonden  partijen  ook ter in vu llin g van  de 

Gemeen tew et.  

 

2� De raad ben u t de stu rin gs- en  beheersin gsin strumen ten  in  de aan loopfase bij de 

oprichtin g van  gemeen schappelijke regelin gen  n iet maximaal. 

�� V ooral bij regelin gen  die zijn  opgericht in  de afzonderlijke gemeen ten  vóór de  

vormin g van  Lan sin gerland heeft de (toenmalige) raad n iet alle beschikbare 

stu rin gsin strumen ten  ben u t.  

�� Zo zijn  bij bedrijven schap H oefw eg en  recreatieschap Rottemeren  geen  bepalin gen  

opgenomen  over de stemverhoudin g in  het A B . B ij de stemverhoudin g is het van  

belan g om van  te voren  te bepalen  en  vast te leggen  w at de in vloed is van  een  

in dividueel lid van  het A B  op de beslu itvormin g. 

�� B ij Groen zon e zijn  geen  bepalin gen  over toe- en  u ittredin g opgenomen . Om 

discussies te voorkomen  bij de toetredin g van  n ieu w e deeln emer(s) en  u ittredin g 

van  bestaande deeln emer(s) dien en  de bepalin gen  hieromtren t van  te voren  

vastgelegd te w orden . 

�� B ij een  ‘recen te/n ieuw e’ regelin g zoals B leizo heeft de raad afgezien  van  deeln ame 

van  raadsleden  in  het A B . H ierdoor heeft de raad de mogelijkheid om zijn  

con trolerende rol te versterken  n iet ben u t. Een  gevolg hiervan  is dat de raad zich te 

afhankelijk opstelt van  het DB .  

�� B ij de andere type verbonden  partijen  zoals de 

Glastu in bouw on tw ikkelin gsmaatschappij Overbuu rtsche Polder (GOP) geldt dat de 

(toenmalige) raad de beschikbare stu rin gs- en  beheersin gsin strumen ten  grotendeels 

heeft ben u t.  
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V erantw oording 

3� De veran tw oordin g aan  de raad over verbonden  partijen  is on voldoende en  stelt de 

raad n iet in  staat om zijn  con trolerende rol in  voldoende mate u it te voeren . De 

in formatievoorzien in g richtin g de raad voldoet n iet altijd aan  de gemaakte 

afspraken  en  w ettelijke n ormen . 

a�De in formatievoorzien in g door de verbonden  partijen  is voor tw ee van  de vier 

onderzochte gemeen schappelijke regelin gen  tekort geschoten . 

�� In  de Wgr is bepaald dat de raad de on tw erpbegrotin gen  dien t te on tvan gen  van  de 

gemeen schappelijke regelin gen . In  de onderzoeksperiode heeft de raad echter voor 

Groen zon e en  recreatieschap Rottemeren  geen  on tw erpbegrotin gen  on tvan gen . Dit 

is in  strijd met de w ettelijke bepalin gen . B ij de regelin gen  bedrijven schap H oefw eg 

en  B leizo is dit w el gebeu rd.  

�� H et is op grond van  de Wgr n iet verplicht om de jaarreken in gen  van  de 

gemeen schappelijke regelin gen  n aar de raad te stu ren . V oor alle onderzochte 

regelin gen  is deze aanvu llen de bepalin g echter w el opgen omen  in  de 

oprichtin gsstukken . In  de onderzoeksperiode heeft de raad met betrekkin g tot het 

recreatieschap Rottemeren  geen  jaarreken in gen  on tvan gen . B ij de overige 

onderzochte regelin gen  w el. 

  

b� De in formatievoorzien in g door het college van  B  en  W is ten  aan zien  van  alle 

verbonden  partijen  te beperkt. 

�� In  de paragraaf verbonden  partijen  zoals opgenomen  in  de begrotin g en  

jaarreken in g van  de gemeen te Lan sin gerland is de in formatie in  veel gevallen  n iet 

recen t en  on volledig. 

�� Openbaar belan g, belan g van  de gemeen te, eigen  en  vreemd vermogen  w orden  in  

de jaarreken in g 2007 en  begrotin g 2008 voor geen  en kele verbonden  partij 

genoemd. H iermee w ordt n iet voldaan  aan  het BBV . 

�� GOP en  B leizo w orden  beide n iet genoemd in  de begrotin g 2008. In  de jaarreken in g 

2007 en  jaarreken in g 2008 w el. 

�� Er w ordt geen  du idelijk onderscheid gemaakt tu ssen  begrotin gs- en  

veran tw oordin gsdocumen ten . De begrotin g w ordt n iet gebru ikt om de raad in zicht 

te geven  in  geplande w erkzaamheden  en  de jaarreken in g  w ordt n iet gebru ikt om 

hier veran tw oordin g over af te leggen . 

�� De in formatie die gegeven  w ordt over on tw ikkelin gen  is vaak summier en  n iet up-

to-date. V oor recreatieschap Rottemeren  w ordt bijvoorbeeld in  elk onderzocht 

documen t genoemd dat er diverse on tw ikkelin gen  te melden  zijn  ‘variërend van  

aan leg tot herstru ctu rerin g’. Deze in formatie zou  u itgebreider en  meer toegespitst 

op on tw ikkelin gen  in  een  bepaald jaar moeten  zijn . 

�� T en  aan zien  van  GOP on tvangt de raad in  de praktijk w ein ig in formatie aan gezien  

de jaarstukken  van  deze verbonden  partij n iet w orden  doorgestu u rd n aar de raad. 

Dit is w ettelijk ook n iet verplicht ten zij er hierover specifieke afspraken  tussen  het 

college van  B  en  W en  de raad zijn  gemaakt. In  dit geval zijn  er geen  specifieke 

afspraken  gemaakt. 

Controle in de uitvoeringsfase 

4� In  opzet heeft de raad w elisw aar de beschikbare stu rin gsin strumen ten  ten  aan zien  

van  het u itoefen en  van  de fin an ciële en  politieke con trole in  alle onderzochte 

regelin gen  opgenomen , maar in  de praktijk w ordt hier w ein ig gebru ik van  gemaakt. 

�� In  de regelin gen  is opgenomen  dat de raad politieke con trole kan  u itoefen en  door 

middel van  in formatieplicht, veran tw oordin g en  terugroepin g van  de A B- en  DB- 

leden . In  de onderzoeksperiode zijn  geen  expliciete in formatieverzoeken  door de 
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raad gedaan  aan  de verbonden  partijen . Z elfs in  gevallen  w aarin  de raad de w ettelijk 

bepaalde of afgesproken  in formatie n iet heeft on tvan gen , heeft de raad geen  actie 

ondernomen . 

�� De raad geeft in  de praktijk on voldoende in vu llin g aan  zijn  con trolerende rol. Dit 

komt omdat er in  de kaderstellin g geen  toetsin gscriteria zijn  geformu leerd w aarmee 

op eendu idige w ijze gecon troleerd kan  w orden  of doelen  bin n en  de gestelde kaders 

behaald w orden . 

�� Doordat er bij Groen zon e en  recreatieschap Rottemeren  sprake is gew eest van  

on thoudin g van  in formatie (on tw erpbegrotin gen ) is de raad n iet in  staat gesteld om 

fin an ciële con trole u it te oefen en . De raad heeft hierdoor geen  in zicht gehad in  de 

geplande u itgaven  van  deze gemeen schappelijke regelin gen . Ook heeft de raad n iet 

de mogelijkheid gehad hier in vloed op u it te oefen en  door zijn  zien sw ijze n aar voren  

te bren gen . Dit heeft voor deze regelin gen  geen  ern stige gevolgen  gehad, maar de 

raad dien t hier in  de toekomst alert op te zijn  omdat de geplande u itgaven  in  een  

begrotin gsdocumen t veel hoger kun n en  liggen  dan  w at is afgesproken . 

�� T en  aan zien  van  de GOP geldt dat er in  de onderzoeksperiode w ein ig 

bedrijfsactiviteiten  zijn  gew eest. H et glastu in bouw gebied w as immers al in  2007 

on tw ikkeld. A lleen  het ‘A quaReUse project’ w erd in  2008 opgestart. In  de 

onderzoeksperiode zijn  er geen  stukken  over de GOP geagendeerd in  de 

raadsvergaderin gen  en  de raad heeft hierover ook geen  vragen  gesteld.  

�� V oor B leizo vin den  jaarlijks tw ee in formatieve bijeenkomsten  plaats w aarin  de raad 

geïn formeerd w ordt over de stand van  zaken . Deze in formatieve bijeenkomsten  

ken n en  geen  beslu itvormend karakter en  de besproken  zaken  w orden  n iet 

vastgelegd in  openbare stukken . De formele bespreekpun ten  komen  n iet aan  de 

orde in  de raadsvergaderin gen . Dit komt de tran sparan tie van  het openbaar bestu u r 

n iet ten  goede. 

Toezicht 

5� De toezichtsfu n ctie is in  opzet belegd, maar in  de w erkin g is er n iet bij alle 

regelin gen  en  overige verbon den  partijen  sprake van  adequaat (on afhankelijk) 

toezicht. 

 

a�Toezichthoudende rol van  de raad 

�� De raad heeft voor geen  en kele regelin g in stru cties meegegeven  aan  de raadsleden  

die zittin g n emen  in  het A B . Ook zijn  er geen  specifieke afspraken  over de in vu llin g 

van  de toezichthoudende rol gemaakt met deze A B -leden . 

�� De raad heeft ook geen  specifieke afspraken  gemaakt met deze A B -leden  over 

in formatievoorzien in g of terugkoppelin g. Ook hierover is geen  in stru ctie van u it de 

raad. 

�� De toezichthoudende rol w ordt bij drie van  de vier gemeen schappelijke regelin gen  

in gevu ld door de raadsleden  die zittin g hebben  in  het A B . H ieru it blijkt dat het 

toezicht telken s anders w ordt vormgegeven . 

�� B ij bedrijven schap H oefw eg heeft het raadslid aan gegeven  dat de A B  

vergaderin gen  veelal in  beslotenheid plaatsvonden  van w ege geheime stukken . 

Daarom in formeerde hij de raad ook n iet op stru ctu rele w ijze. 

�� B ij Groen zon e vin den  de raadsleden  dat ze moeten  toezien  op een  slu itende 

exploitatie. 

�� B ij recreatieschap Rottemeren  geven  de raadsleden  aan  de ‘publieke toegang en  

openbaarheid’ van  het groen  te bew aken . 

�� B ij B leizo n emen  geen  raadsleden  plaats in  het A B . Er w ordt hier toezicht gehouden  

door een  reken in gcommissie, bestaande u it en kele raadsleden .  
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�� B ij de verbonden  partij GOP is de toezichthoudende rol van  de raad anders belegd. 

H ier n eemt een  raadslid deel in  de Raad van  V en noten . Maar ook over de in vu llin g 

van  deze rol heeft de raad geen  specifieke afspraken  gemaakt. Zo heeft het 

betreffende raadslid aan gegeven  het n iet n odig te vin den  om een  actieve 

terugkoppelin g te geven  aan  de raad gezien  het stadium van  fin an ciële afrondin g bij 

de GOP. 

 

b� Toezicht door het college van  B  en  W  

�� V oor elke verbonden  partij is een  ambtelijke dossierhouder aan gew ezen  die toezicht 

dien t te houden . Doordat er geen  cen trale regiefu n ctie is op verbonden  partijen  en  

geen  algemeen  toetsin gskader voor de beoordelin g van  de jaarstukken , bepalen  de 

dossierhouders zelf hoe zij hun  toezichtstaken  in vu llen . 

�� In  de praktijk blijkt dat sommige dossierhouders zelf een  beleidsmatige toets 

u itvoeren  en  een  cijfermatige toets laten  u itvoeren  door een  andere medew erker 

van  de gemeen te. Dit geldt met n ame voor B leizo en  Groen zone. 

�� V oor de verbonden  partij GOP en  de gemeen schappelijke regelin g recreatieschap 

Rottemeren  w ordt er maar beperkt in vu llin g gegeven  aan  deze toezichtstaak. B ij 

het recreatieschap is het door de person ele w isselin gen  ondu idelijk w ie de taken  

van  de dossierhouder stru ctureel zou  moeten  in vu llen  en  bij de GOP is de 

dossierhouder pas medio 2009 aan gesteld.  

�� B ij de GOP is geen  sprake van  on afhankelijk toezicht. Er w ordt toezicht gehouden  

door een  collegelid dat plaats n eemt in  de Raad van  Commissarissen . H et risico 

van  fu n ctievermengin g is aan w ezig. 

2-3� aan bevelin gen  

 

De raad heeft zichzelf teveel op afstand geplaatst van  de verbonden  partijen . De raad 

heeft n iet maximaal gebru ik gemaakt van  de formele stu rin gs- en  

beheersin gsin strumen ten . De raad zou  de mogelijkheid om raadsleden  zittin g te laten  

n emen  in  het A B  altijd moeten  ben u tten . Raadsleden  lijken  in  sommige gevallen  te 

w ein ig actief betrokken  bij de verbonden  partijen  w aardoor er on voldoende zicht is op 

w at er speelt en  w elke risico’s de gemeen te loopt. B ij gemeen schappelijke regelin gen  

bestaat een  groot fin an cieel risico dat deeln emende gemeen ten  altijd de 

veran tw oordelijkheid dragen  voor alle exploitatietekorten  (of n egatieve 

exploitatieresu ltaten ) en  garan t staan . H iermee dien t reken in g te w orden  gehouden  in  

het w eerstandsvermogen  van  zow el de gemeen te als de gemeen schappelijke regelin g 

zelf. N aast het gebru ik van  het formele in strumen tarium zou  de raad ook de 

in formatievoorzien in g omtren t verbonden  partijen  goed moeten  regelen .    

 

De rekenkamer komt op basis van  haar onderzoek tot een  aan tal aanbevelin gen  aan  

de raad: 

Kaderstelling 

�� Zorg er ten  aan zien  van  de kaderstellin g voor dat doelen  du idelijk w orden  

vastgelegd in  de regelin gen  en  stel toetsin gscriteria op om te bepalen  of doelen  

bin n en  de gestelde kaders behaald w orden . De algemeen  richtin ggevende kaders die 

gelden  voor verbonden  partijen  kun n en  w orden  opgenomen  in  de n ota verbonden  

partijen . 

�� Draag er zorg voor dat de verbonden  partijen  stru ctu reel w orden  geëvalueerd 

w aarbij w ordt gemeten  of de verbonden  partijen  n og w el voldoen  aan  de doelen  die 
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zijn  gesteld. Ook het proces ten  aan zien  van  de evaluatie kan  w orden  opgenomen  in  

de n ota verbonden  partijen . 

�� Bepaal de gew en ste veran tw oordin gsin formatie ten  aan zien  van  de verbonden  

partijen  en  leg dit vast in  de n ota verbonden  partijen . H ierbij kan  onderscheid 

w orden  gemaakt met de mate en  diepte van  de veran tw oordin gsin formatie van  de 

verschillende verbonden  partijen  w aarbij reken in g w ordt gehouden  met de 

beleidsmatige en  fin an ciële risico-in schattin g.  

Controle in de uitvoeringsfase 

�� Ben u t de beschikbare fin an ciële en  politieke con trolemogelijkheden  beter: 

�� draag er zorg voor dat de raad zijn  zien sw ijze over de on tw erpbegrotin g n aar 

voren  kan  bren gen . Laat bijvoorbeeld de raadsleden  in  het A B  van  de verschillende 

regelin gen  erop toezien  dat de on tw erpbegrotin g tijdig toegestu u rd w ordt aan  de 

griffie. 

�� maak du idelijke afspraken  met de griffie over agenderin g van  on tw erpbegrotin gen  

van  gemeen schappelijke regelin gen . Er kan  bijvoorbeeld een  agenda gemaakt 

w orden  w aarvoor per gemeen schappelijke regelin g w eergegeven  w ordt vóór w elke 

datum de on tw erpbegrotin g in  de raad besproken  moet zijn . H etzelfde kan  gedaan  

w orden  voor jaarreken in gen . 

�� bepaal voor verbonden  partijen  w an n eer om aanvu llende in formatie gevraagd 

w ordt door de raad en  w an neer A B -leden  ter veran tw oordin g of teruggeroepen  

moeten  w orden . Een  voorbeeld hiervan  is het doen  van  een  in formatieverzoek aan  

A B/DB bij het te laat krijgen  van  een  on tw erpbegrotin g of jaarreken in g. 

��Maak du idelijke afspraken  over de in vu llin g van  de toezichthoudende rol van  

raadsleden  door van  te voren  een  in stru ctie mee te geven . In  de in stru ctie dien t te 

staan  w aarop en  op w elke w ijze raadsleden  toezicht dien en  te houden . Daarn aast 

dien en  er afspraken  gemaakt te w orden  over de in formatievoorzien in g en  

terugkoppelin g aan  de raad ten einde zicht te houden  op de resu ltaten .  

�� Omw ille van  de tran sparan tie van  het openbaar bestu u r dien en  formele 

bespreekpun ten  tijden s in formatieve bijeenkomsten  (zoals bij B leizo) voor 

raadsleden  ook aan  de orde te komen  in  regu liere raadsvergaderin gen  en  schriftelijk 

vastgelegd te w orden  in  formele stukken . Draag er zorg voor dat belan grijke 

(politieke) beslu iten  tijden s bijeenkomsten  w aar geen  vastleggin g van  is alsn og 

formeel w orden  vastgelegd ter con trole.  

 

 

De rekenkamer komt op basis van  haar onderzoek tot een  tw eetal aanbevelin gen  aan  

het college van  B  en  W: 

 

�� Stel een  n ota verbonden  partijen  op voor de gemeen te Lan sin gerland w aarin  het 

beleidskader w ordt opgenomen . In  deze n ota zouden  ook de besliskaders kun n en  

w orden  vastgelegd voor deeln ame aan  verbonden  partijen  en  de condities 

w aaronder het publieke belan g is gediend. V erder dien t de u itw erkin g hiervan  plaats 

te vin den  in  de paragraaf verbonden  partijen  in  de gemeen telijke jaarstukken . Dit 

dien t ook ter in vu llin g van  de Gemeen tew et. 

�� Draag zorg voor voldoende kw alitatief ambtelijk toezicht op verbonden  partijen  en  

in beddin g daarvan  in  de organ isatie. Dit kan  door een  coördin ator of cen trale 

con tactpersoon  aan  te w ijzen  ter in vu llin g van  de regiefu n ctie voor verbonden  

partijen . Stel daarn aast een  algemeen  toetsin gskader op voor de beoordelin g van  de 

jaarstukken  en  in tegreer dit in  het lopende plan n in g- en  con trolcyclu s. 
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3� reactie en  n aw oord 

3-1� reactie college van  B  en  W  

On lan gs hebben  w ij van  u  het vertrouw elijke con ceptrapport ‘Gemeen schappelijke 

Regelin gen ’ voor bestu u rlijk w ederhoor on tvan gen .  

 

Uit het onderzoek blijkt dat on ze gemeen te n iet in  alle gevallen  aan  de formele 

n ormen  heeft voldaan . Ook in  de w erkin gsfeer zijn  en kele tekortkomin gen  

gecon stateerd. Wij delen  u w  men in g over de n oodzaak tot een  adequate in vu llin g van  

de public govern an ce en  beschouw en  deze rapportage als een  in strumen t om lerin g 

u it te trekken , die w ij ku n n en  toepassen  op bestaande en  n ieu w e deeln emin gen  in  

gemeen schappelijke regelin gen .  

 

V oor w at betreft de rol van  de gemeen teraad, blijkt onder meer dat de raad zijn  

con trolerende taak in  on voldoende mate kan  u itvoeren , omdat de veran tw oordin g aan  

de raad over de verbonden  partijen  n iet voldoende is en  ook de in formatievoorzien in g 

richtin g de raad n iet altijd voldoet aan  de gemaakte afspraken  en  w ettelijke n ormen . 

On s college onderken t dit en  w ij delen  de men in g dat de gemeen teraad goed 

gefaciliteerd moet w orden . Daardoor kan  de rol van  de raad verder versterkt w orden . 

Wij gaan  on s in span n en  om daar in  de komende periode – in  afstemming met de raad 

– n ader in vu llin g aan  te geven . 

 

In  dit verband adviseert u  het college om een  n ota V erbon den  Partijen  op te stellen  

voor de gemeen te Lan sin gerland w aarin  het beleidskader voor gemeen schappelijke 

regelin gen  w ordt opgenomen , even tueel u itgebreid met de besliskaders voor 

deeln ame aan  verbonden  partijen  en  de condities w aaronder het publiek belan g is 

gediend. Deze aanbevelin g onderschrijven  w ij en  w ij zu llen  het opstellen  van  de n ota 

en  de implemen tatie ervan  meenemen  in  on s collegeprogramma 2010-2014. Uw  

aanbevelin g in zake de u itw erkin g van  deze n ota in  de paragraaf verbonden  partijen  in  

de gemeen telijke jaarstukken  n emen  w ij even een s ter harte. 

 

U adviseert het college ook ervoor te zorgen  dat er voldoende kw alitatief ambtelijk 

toezicht op de verbonden  partijen  is. Deze aanbevelin g - en  de in beddin g daarvan  in  

on ze organ isatie - heeft reeds on ze aandacht. In  de organ isatie bestaat het voorn emen  

om een  n ieu w e medew erker te w erven  bij afdelin g Bestu urszaken , die teven s de 

fu n ctie van  coördin ator gemeen schappelijke regelin gen  op zich kan  n emen . 

Overigen s leidt de toen emende druk op het ambtelijke apparaat versus het adequaat 

u itvoeren  – en  verbeteren  van  – taken , tot toen emende zorg bij on s college. De 

fin an ciële middelen  zijn  beperkt. 

 

In  dat kader doet het on s goed in  u w  rapport te lezen  dat n aar u w  men in g er 

voldoende zorg is voor afdekkin g van  de fin an ciële risico’s en  dat de gemeen te 

Lan sin gerland n iet direct grote fin an ciële en  bestu u rlijke risico’s loopt ten  aan zien  van  

de onderzochte verbonden  partijen . 
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3-2� n aw oord 

De rekenkamer dankt het college van  B  en  W voor de reactie op het rapport. De 

rekenkamer is verheugd dat het college alle aanbevelin gen  overn eemt en  er serieu s 

mee aan  de slag gaat. 

 

De rekenkamer w aardeert het voorn emen  van  het college om de n ota verbonden  

partijen  op te stellen  en  de implemen tatie ervan  mee te n emen  in  het 

collegeprogramma 2010-2014. H ierin  ku n n en  algemeen  richtin ggevende kaders voor 

verbonden  partijen  w orden  opgenomen , zoals het aan gaan  van  n ieu w e deeln emin gen , 

het beheer en  toezicht op de verbonden  partijen  en  de in formatievoorzien in g 

hieromtren t. Ook beëindigin g, evaluatie en  heroverw egin g van  deeln emin gen  kun n en  

hier deel van  u itmaken .   

 

A an  samen w erkin gsovereen komsten  zu llen  altijd bepaalde bestu u rlijke en  fin an ciële 

risico’s voor de aan gesloten  gemeen ten  blijven  kleven . Een  goed fu n ction erend 

toezicht, zow el in tern  als extern , vormt het sleu telstuk om deze risico’s zoveel 

mogelijk in  te perken . Dat is n iet alleen  een  oproep voor de korte termijn , maar veel 

meer n og voor de lan ge termijn  met het perspectief voor ogen  van  een  steeds verder 

toen emend aan tal verbonden  partijen .
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1� in leidin g  

1-1� verbon den  partijen  

De gemeen te staan  verschillende man ieren  ter beschikkin g om haar beleidsdoelen  te 

realiseren  en  daarmee het publieke belan g te behartigen . Zo kan  zij beslu iten  bepaalde 

zaken  zelf u it te voeren , maar kan  zij deze ook overlaten  aan  een  andere organ isatie 

die zij subsidieert. Een  andere mogelijkheid is de u itoefen in g van  een  bepaalde taak 

aan  een  andere organ isatie over te laten  en  in  die organ isatie vervolgen s een  

fin an cieel en  bestu u rlijk belan g te n emen . Dit type organ isaties zijn  zogenoemde 

verbonden  partijen .�   

 

Een  gemeen te n eemt een  fin an cieel belan g in  een  andere organ isatie als zij 

bijvoorbeeld bijdraagt aan  het kapitaal daarvan  (bijvoorbeeld via aandelen )�. Daarmee 

krijgt zij een  bestu u rlijk belan g, dat w il zeggen , de gemeen te verw erft zeggen schap 

(zoals stemrecht in  vergaderin gen  of vertegen w oordigin g in  het bestu u r). De relatie 

tu ssen  de gemeen te en  een  verbonden  partij n oemen  w e in  dit onderzoek een  

deeln emin g van  de gemeen te.  

 

De verbonden  partijen  kun n en  w orden  u itgesplitst in  drie soorten  organ isaties: 

�� een  openbaar lichaam dat is in gesteld op grond van  de Wet gemeen schappelijke 

regelin gen  (publiekrechtelijk); 

�� een  stichtin g (privaatrechtelijk); 

�� een  ondern emin g, zoals een  besloten  of een  n aamloze ven nootschap 

(privaatrechtelijk). 

 

In  figu u r 1-1 zijn  de verschillende begrippen  gevisualiseerd. 
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24 sturen op afstand 

1-2� aan leidin g voor on derzoek 

1-2-1� raadsverzoek 

De gemeen teraad van  Lan sin gerland heeft per brief d.d. 15 ju li 2009 de Rekenkamer 

Lan sin gerland verzocht om een  onderzoek u it te voeren  n aar de gemeen schappelijke 

regelin gen  en  overige verbon den  partijen  w aar de gemeen te in  participeert. De 

rekenkamer heeft de raad op 21 ju li 2009 laten  w eten  dit raadsverzoek te honoreren . 

De gemeen te n eemt deel aan  11 gemeen schappelijke regelin gen  en  5 overige 

verbonden  partijen .� 

1-2-2� risico’s van  deeln em in gen  

Een  rekenkameronderzoek n aar deeln emin gen  in  verbon den  partijen  is relevan t 

omdat er altijd bepaalde risico’s kleven  aan  deeln emin gen . Daar de gemeen te een  deel 

van  de publieke taak aan  een  andere organ isatie overdraagt of overlaat, loopt zij 

bijvoorbeeld beleidsrisico’s: de doelen  van  de deeln emin g w orden  w ellicht n iet 

gerealiseerd en  daarmee w ordt het publieke belan g mogelijk on voldoende behartigd. 

Daarn aast loopt de gemeen te fin an ciële risico’s, bijvoorbeeld een  koersverlies op de 

aandelen , lage dividenden  of een  faillissemen t w aardoor de gemeen te haar in leg kw ijt 

is. B ij gemeen schappelijke regelin gen  staat de deeln emende gemeen te zelfs garan t dat 

een  gemeen schappelijk orgaan  altijd zijn  verplichtin gen  jegen s derden  kan  voldoen . 

De grootte van  de risico’s verschilt per deeln emin g, maar een  risico is altijd aan w ezig. 

De grootte van  de risico’s is bijvoorbeeld afhankelijk van  het geplaatste kapitaal, het 

politieke belan g van  de deeln emin g en /of de formele in strumen ten  die de gemeen te 

heeft (bedongen  of gekregen ) om in vloed op de verbonden  partij u it te oefen en .  

 

De kan s dat beleids- en  fin an ciële risico’s zich daadw erkelijk voordoen  verschilt per 

deeln emin g. Deze kan s is groter n aarmate de gemeen telijke (publieke) belan gen  meer 

afw ijken  van  de bedrijfsbelan gen  of aandeelhoudersbelan gen . De gemeen te n eemt in  

een  organ isatie deel om iets ten  bate van  de gemeen schap te bereiken . Zo’n  streven  

zal echter n iet geheel samenvallen  met de bedrijfsbelan gen  van  de directie en /of Raad 

van  Commissarissen  (die gericht moeten  zijn  op de con tin u ïteit van  de ondern emin g). 

Ook kan  dit streven  strijdig zijn  met aandeelhoudersbelan gen  (die mogelijk meer 

gericht zijn  op rendemen tsverhogin g). Overigen s kun n en  de aandeelhoudersbelan gen  

en  publieke belan gen  ook goed samenvallen . Dit is van  toepassin g op 

gemeen schappelijke regelin gen  met een  ven nootschap con stru ctie. De gemeen te zal 

dus altijd risico’s lopen  met deeln emin gen  in  andere organ isaties. H et is dan  ook zaak 

dat de gemeen te op een  zodan ige man ier met haar deeln emin gen  omgaat, opdat zij de 

kan s dat de risico’s daadw erkelijk optreden  zo klein  mogelijk maakt. 

1-2-3� casu sselectie en  onderzoeksperiode 

V oor dit onderzoek heeft de rekenkamer de volgende 5 verbonden  partijen  

geselecteerd op basis van  het bestu u rlijk� en  fin an cieel belan g� voor de gemeen te en  

het maatschappelijk belan g van  de verbonden  partij voor de bu rgers. Daarn aast is bij 

de selectie reken in g gehouden  met het raadsverzoek om het bedrijven schap H oefw eg 
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25 sturen op afstand 

en  de Glastu in bouw on tw ikkelin gsmaatschappij Overbuu rtsche Polder (GOP) in  het 

onderzoek te betrekken . 
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De rekenkamer beperkt zich in  dit onderzoek tot de periode 2007-2009. Indien  van  

belan g en  relevan t w ordt de onderzoeksperiode in  bepaalde gevallen  u itgebreid. 

1-3� doelstellin g on derzoek en  on derzoeksvragen  

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamer een  oordeel te geven  over de mate w aarin  de 

doelstellin gen  van  de gemeen teraad w orden  bereikt (doeltreffendheid) door 

deeln emin g in  gemeen schappelijke regelin gen  en  overige verbonden  partijen . De 

rekenkamer gaat ook n a op w elke w ijze de u itvoerin g heeft plaatsgevonden  en  of deze 

con form afspraken  is (complian ce). Daarn aast beoogt de rekenkamer in zicht te geven  

in  de w ijze w aarop de gemeen teraad hierover is geïn formeerd en  w elke stu rin gs- en  

beheersin gsmogelijkheden  de gemeen teraad ter beschikkin g staan  

(in formatievoorzien in g) en  (stu rin g en  beheersin g). 

D e cen trale vraag van  h et on derzoek is: 

Met w elke doelen  n eemt de gemeen te deel in  gemeen schappelijke regelin gen  en  

overige verbonden  partijen  en  is er sprake van  adequate stu rin g en  beheersin g van u it 

de gemeen teraad? 

 

T er bean tw oordin g van  de cen trale vraag zijn  de volgende onderzoeksvragen  

opgesteld: 

1� Welke doelen  streeft de gemeen te met bepaalde deeln emin gen  n a en  zijn  deze 

adequaat�?  

2� Welke stu rin gs- en  beheersin gsmogelijkheden  heeft de gemeen teraad bij bepaalde 

deeln emin gen  en  w orden  deze voldoende aan gew end? (stu rin g en  beheersin g)  

3� Welke in houdelijke en  fin an ciële kaders stelt de gemeen teraad bij bepaalde 

deeln emin gen  en  zijn  deze adequaat ? (stu rin g en  beheersin g) en  (complian ce) 

4� Worden  de doelen  bin n en  de vastgestelde inhoudelijke en  fin an ciële kaders 

gerealiseerd? (doeltreffendheid) 

5� Op w elke w ijze verkrijgt de gemeen teraad in formatie over bepaalde deeln emin gen  

en  gebeu rt dit adequaat!? (in formatievoorzien in g) 
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1-4� bestu u rlijke relatie m et verbon den  partijen  

1-4-1� pu blic govern an ce 

In  dit onderzoek w ordt gebru ik gemaakt van  de ‘public govern an ce’ cyclu s. Public 

govern an ce is afgeleid van  de term corporate govern an ce, w elke betrekkin g heeft op 

het effectief bestu ren  van  ondern emin gen . Met ‘public govern an ce’ w ordt de 

effectieve bestu rin g van  overheidsorgan isaties aan gedu id. H et doel van  public 

govern an ce is het scheppen  van  w aarborgen  voor de realisatie van  vastgestelde 

beleidsdoelstellin gen .   

 

Public govern an ce is: ‘het w aarborgen van de onderlinge sam enhang van de w ijze van 

sturen, beheersen en toezicht houden van organisaties in de publieke sector, gericht op een 

efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsm ede het daarover op een open 

w ijze com m uniceren en verantw oording afleggen ten behoeve van belanghebbenden’. "  

 

De volgende 4 processen  zijn  van  belan g in  de public govern an ce cyclu s: 

�� stu ren : het proces w aarbij richtin g w ordt gegeven  aan  het realiseren  van  doelen ; 

�� beheersen : het stelsel van  maatregelen , procedu res en  processen  w aarbij zorg w ordt 

gedragen  voor het blijvend n astreven  van  de doelen  en  het voorkomen  van  risico’s 

die hiermee samenhangen ;  

�� veran tw oorden : het afleggen  van  veran tw oordin g over de realisatie van  doelen  en  

het gevoerde beleid;  

�� toezicht houden : de activiteit om de realisatie van  doelen  te con troleren  en  deze 

realisatie te beoordelen . T oezicht houden  kan  w orden  onderscheiden  in  drie 

verschillende componen ten , n amelijk on afhankelijke in formatieverzamelin g, 

on afhankelijke oordeelsvormin g en  in terven tie (in dien  gew en st) om doelstellin gen  

bin n en  gestelde kaders te realiseren .�# 

1-4-2� govern an ce van  deeln em in gen  

Public govern an ce is in  eerste in stan tie bedoeld voor de govern an ce bin n en  de 

overheid. Zo kan  het bin n en  de gemeen te toegepast w orden  op de aanstu rin g van  een  

ambtelijke dien st of afdelin g door de w ethouder. Met en ige aanpassin g kan  het model 

van  public govern an ce ook toegepast w orden  op de deeln emin gen  van  gemeen ten . 

Govern an ce van  deeln emin gen  is echter n iet geheel gelijk aan  govern an ce bin n en  de 

gemeen te. T en  eerste omdat de gemeen te vaak n iet de en ige organ isatie is met 

belan gen  in  de ondern emin g. T en  tw eede is de ondern emin g n iet hiërarchisch 

ondergeschikt aan  de gemeen te, w aar een  ambtelijke dien st of afdelin g dat w el is aan  

het college van  B  en  W.  

 

Om toch grip te houden  op het bereiken  van  de doelen  die een  gemeen te met een  

deeln emin g heeft, is een  goede ‘govern an ce’ n oodzakelijk. Dit geldt n iet alleen  voor 

een  deeln emin g in  een  organ isatie die is in gesteld op privaatrechtelijke gronden , zoals 

een  besloten  ven nootschap. Maar is ook van  toepassin g bij de zogenaamde 

gemeen schappelijke regelin gen  die w ettelijk gestoeld zijn  op de Wet 

gemeen schappelijke regelin gen  (Wgr), w aarbij gemeen ten  bew ust bepaalde taken  en  

bevoegdheden  op en ige afstand hebben  geplaatst en  overgedragen  aan  de 

bestu u rsorgan en  van  het in gestelde openbaar lichaam. 
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1-4-3� w et- en  regelgevin g  

In  deze paragraaf w ordt de relevan te w et- en  regelgevin g met betrekkin g tot 

verbonden  partijen  u iteen gezet. Deze vormt de basis voor de n ormenkaders die de 

rekenkamer heeft opgesteld voor respectievelijk het omgaan  met gemeen schappelijke 

regelin gen  en  overige verbon den  partijen . Daarn aast heeft de rekenkamer gebru ik 

gemaakt van  n ormenkaders u it eerdere onderzoeken .��  De n ormenkaders zijn  

opgenomen  in  bijlage 2.  

W et gem een sch appelijke regelin gen   

V oor gemeen schappelijke regelin gen  geldt de Wet gemeen schappelijke regelin gen  

(Wgr). De Wgr biedt het ju ridische kader, organ isatie- en  procedu reregels, voor 

verschillende vormen  van  publiekrechtelijke samen w erkin g tu ssen  bestu u rsorgan en  

van  gemeen ten , provin cies en  w aterschappen . Gemeen schappelijke regelin gen  

w orden  n iet tu ssen  gemeen ten  gesloten , maar tussen  bestu u rsorgan en  van  

gemeen ten . In tergemeen telijke samen w erkin g op basis van  de Wgr is daarom een  

vorm van  verlen gd lokaal bestu u r. Dit blijkt bijvoorbeeld u it het feit dat leden  van  het 

A lgemeen  Bestu u r (A B ) w orden  aan gew ezen  door het deeln emend gemeen telijk 

orgaan  (artikel 16, lid 1 Wgr). Daarn aast hebben  bestu u rsleden  een  in formatieplicht en  

zijn  zij veran tw oordin g verschu ldigd aan  het gemeen telijk orgaan  dat hen  benoemd 

heeft (artikel 16, 18, 19 Wgr). 

Beslu it Begrotin g en  V eran tw oordin g en  G em een tew et 

H et Beslu it Begrotin g en  V eran tw oordin g provin cies en  gemeen ten  (BBV ) geeft de 

eisen  w eer w aaraan  de begrotin g, de meerjaren ramin g, het jaarverslag en  de 

jaarreken in g van  provin cies en  gemeen ten  dien en  te voldoen . Ook staan  er in  het BBV  

specifieke voorschriften  opgenomen  over hoe gemeen ten  moeten  veran tw oorden  ten  

aan zien  van  gemeen schappelijke regelin gen  in  begrotin gs- en  

veran tw oordin gsdocumen ten .��De rekenkamer heeft alle begrotin gs- en  

veran tw oordin gsdocumen ten  van  2007 tot en  met 2010 van  de gemeen te 

Lan sin gerland onderzocht of de in formatie met betrekkin g tot gemeen schappelijke 

regelin gen  voldoet aan  de regelgevin g van  het BBV . De resu ltaten  hiervan  zijn  

w eergegeven  in  bijlage 7.  

 

Deze voorschriften  zijn  in  de Gemeen tew et n og n ader gespecificeerd. De 

Gemeen tew et bevat onder andere regelin gen  over de fin an ciële verorden in g en  de 

n ota verbonden  partijen  (artikel 212, 213 Gemeen tew et) die een  gemeen te dien t op te 

stellen . De gemeen te Lan sin gerland heeft in  de onderzoeksperiode n og geen  n ota 

verbonden  partijen  vastgesteld. H ierdoor on tbreekt een  richtin ggevend overkoepelend 

beleidskader voor verbonden  partijen , w aaronder ook de gemeen schappelijke 

regelin gen  vallen . Door het on tbreken  van  een  beleidskader heeft de rekenkamer bij 

het opstellen  van  de n ormenkaders zich gebaseerd op de w et- en  regelgevin g en  

gebru ikte n ormen  u it eerdere onderzoeken .  

Bu rgerlijk W etboek  

V oor overige verbonden  partijen  als deeln emin gen  in  privaatrechtelijke organ isaties 

zijn  hoofdzakelijk de bepalin gen  u it het Bu rgerlijk Wetboek (BW) van  belan g. H et BW 
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28 sturen op afstand 

bevat ondermeer het voorschrift dat jaarlijks, bin n en  vijf maanden  n a afloop van  het 

boekjaar, de jaarreken in g moet w orden  voorgelegd aan  de aandeelhouders.  

du alism e 

De w etgever heeft gekozen  voor de in voerin g van  het duale stelsel bin n en  gemeen ten . 

Op 7 maart 2002 is met de invoerin g van  de Wet dualiserin g gemeen tebestu u r�� de 

eerste stap gezet richtin g dualiserin g. Met de in voerin g van  het dualisme is een  

scheidin g aan gebracht tu ssen  de positie van  de gemeen teraad en  die van  het college. 

Een  groot aan tal bestu u rsbevoegdheden  van  de gemeen teraad is overgedragen  aan  het 

college. In  n avolgin g hierop is op 7 maart 2006 de Wet dualiserin g gemeen telijke 

medebew indsbevoegdheden  in  w erkin g getreden . In  w etten  w aarin  aan  de lokale 

overheid in  het kader van  medebew ind een  taak w as toebedeeld, is deze taak n u  in  

veel gevallen  expliciet aan  het college of aan  de bu rgemeester toegekend (bijvoorbeeld 

Wet publieke gezondheid en  Wet gen eeskundige hu lpverlen in g bij on gevallen  en  

rampen ).  

 

De w etgever heeft Wgr vooralsn og n iet gedualiseerd. H et mon istische karakter van  de 

Wgr blijkt bijvoorbeeld u it het feit dat bestu u rsleden  van  het Dagelijks Bestu u r (DB ) 

ook lid kun n en  zijn  van  het A B . In  het gemeen tebestu u r mag een  w ethouder sin ds 

2002 al geen  raadslid meer zijn . Rollen , taken  en  posities van  college- en  raadsleden  

zijn  hierdoor gescheiden . V oor bestu u rsorgan en  die zijn  opgericht in  het kader van  

gemeen schappelijke regelin gen  is dit n iet het geval. 

 

De w etgever maakt het op dit momen t mogelijk om zittin g te kun n en  n emen  in  het A B  

van  een  gemeen schappelijke regelin g. De voorn aamste reden  hiervoor is dat de 

in formatievoorzien in g aan  de gehele gemeen teraad zou  verbeteren  w an n eer 

raadsleden  in  het bestu u r zouden  zitten . Ook n a de in voerin g van  het dualisme blijft 

het voor raadsleden , onder bepaalde condities, mogelijk om in  het A B  zittin g te 

n emen . 

 

In  verband met de overdracht van  medebew indstaken  en  bevoegdheden  van  de raad 

n aar het college is in  artikel LX X X IV  lid 1 van  de Wet dualiserin g gemeen telijke 

medebew indsbevoegdheden  bepaald: ‘G em eenschappelijke regelingen tot het treffen 

w aarvan na het tijdstip van inw erkingtreding van deze w et een ander bestuursorgaan van de 

deelnem ende gem eente bevoegd is, w orden m et ingang van dat tijdstip geacht te zijn getroffen 

door dat andere bestuursorgaan’. 

 

V oor de gemeen schappelijke regelin gen  w aarvan  de bevoegdheden  vóór 8 maart 2006 

bij de raad lagen , w orden  deze met in gan g van  de in w erkin gtredin g van  de Wet 

dualiserin g gemeen telijke medebew indsbevoegdheden  geacht te zijn  aan gegaan  door 

de colleges. Deze bevoegdheden  w orden  met terugw erkende kracht verondersteld een  

bevoegdheid van  het college te zijn . Regelin gen  die vóór 8 maart 2006 zijn  aan gegaan  

tu ssen  de raden  van  de deeln emende gemeen ten  behouden  w el hun  rechtskracht. Ook 

in dien  n a de in w erkin gtredin g van  deze w et een  ander orgaan  – in  veel gevallen  het 

college – (u itslu itend) bevoegd is tot het aan gaan  van  de gemeen schappelijke  

regelin g.��  
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Er is op dit momen t sprake van  een  gecompliceerde situatie doordat het 

gemeen tebestu u r w el en  de gemeen schappelijke regelin g n og n iet is gedualiseerd. In  

het algemeen  is de verw achtin g dat de w etgever in  de n abije toekomst du idelijkheid 

zal scheppen  over hoe bestuu rlijke verhoudin gen , bin n en  de gemeen schappelijke 

regelin gen  onderlin g en  tu ssen  de gemeen schappelijke regelin gen  en  de 

bevoegdheidsdragende organ en , dien en  te zijn .  

1-5� stu rin gs- en  beh eersin gsm ogelijkh eden  raad  

De raad heeft diverse in strumen ten  ter beschikkin g w aarmee stu rin g kan  w orden  

gegeven  aan  gemeen schappelijke regelin gen . De Wgr biedt de volgende vijf 

in strumen ten : 

 

1� bepalin g van  het aan tal leden  van  het A B  dat door de raad van  elke gemeen te 

w ordt aan gew ezen  c.q . het stemgew icht dat elke afgevaardigde in  het A B  heeft; 

2� het vastleggen  van  het doel van  de regelin g en  toeken n in g van  bevoegdheden  om 

dit doel te bereiken ; 

3� het vastleggen  van  bepalin gen  omtren t w ijzigin g, opheffin g, toe- en  u ittredin g; 

4� het u itoefen en  van  politieke con trole door in formatieplicht, veran tw oordin g en  

terugroepin g; 

5� het u itoefen en  van  fin an ciële con trole door betrokkenheid van  de raad bij het 

vaststellen  van  de begrotin g. 

 

De eerste drie in strumen ten  zijn  vooral kaderstellend en  daarom alleen  te gebru iken  

bij oprichtin g of w ijzigin g van  een  regelin g. De overige tw ee in strumen ten  zijn  van  

belan g bij de operation ele con trole van  de deeln emende gemeen te door de raad. Met 

betrekkin g tot het fin an ciële con trole-in strumen t zijn  bepalin gen  vastgelegd in  de 

Wgr. Raden  dien en  de on tw erpbegrotin g bijvoorbeeld voor een  bepaald tijdstip 

toegezonden  te krijgen  om hun  zien sw ijze hierover kenbaar te maken . V oor w at 

betreft de andere in strumen ten  schrijft de Wgr n iet precies voor hoe deze 

vormgegeven  zouden  moeten  w orden . Gemeen schappelijke regelin gen  kun n en  op dit 

pun t dan  ook van  elkaar verschillen . Daarn aast kun n en  in  de gemeen schappelijke 

regelin gen  zelf n og aanvu llende stu rin gs- en  beheersin gsin strumen ten  voor de raad 

w orden  benoemd. De genoemde pun ten  zijn  verw erkt in  het n ormenkader zoals 

opgenomen  in  bijlage 2. 

 

Met betrekkin g tot het gebru ik van  de genoemde in strumen ten  is het van  belan g dat 

voor regelin gen  die vóór 8 maart 2006 zijn  getroffen , geldt dat deze voor een  groot deel 

w orden  geacht te zijn  aan gegaan  door het college of de bu rgemeester. Dit houdt ook in  

dat het w ijzigen  van  deze regelin gen  een  bevoegdheid is van  het college en  n iet meer 

van  de raad. In  de Wgr staat hierover het volgende omschreven :  

‘De colleges van burgem eesters en w ethouders en de burgem eesters gaan niet over tot het 

treffen van een regeling dan na verkregen toestem m ing van de gem eenteraden. De toestem m ing 

kan slechts w orden onthouden w egens strijd m et het recht of het algem een belang’.  

 

Onder het treffen  van  een  regelin g w ordt mede verstaan  het w ijzigen  van , het 

toetreden  tot en  het u ittreden  u it een  regelin g. De raad kan  toestemming hiertoe in  dit 

geval slechts w eigeren  voor zover de w ijzigin g in  strijd is met het recht of het 

algemeen  belan g. De stu rin gs- en  beheersin gsin strumen ten  zijn  in  dit geval beperkter 

voor de raad. H et aan w ijzen  van  leden  voor het A B  van  een  regelin g die is getroffen  

door het college c.q . de bu rgemeester, w ordt in  dit geval ook door college c.q . 

bu rgemeester zelf gedaan  en  n iet meer door de raad. Raadsleden  kun n en  geen  lid 
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meer zijn  van  het A B  van  een  gemeen schappelijke regelin g w an n eer de raad n iet 

betrokken  is bij het treffen  van  die regelin g.  

 

De raad kan  dan  tot op zekere hoogte n og w el politieke con trole u itoefen en . H et A B  is 

n amelijk w el verplicht in lichtin gen  te verstrekken  of veran tw oordin g af te leggen  aan  

het college (in dien  een  regelin g is getroffen  door college of bu rgemeester) en  aan  de 

raad voor zover dit n iet in  strijd is met het algemeen  belan g. Daarn aast oefen t de raad 

n og steeds fin an ciële con trole u it door de on tw erpbegrotin g te toetsen .  

 

V oor regelin gen  die getroffen  zijn  n a 8 maart 2006 geldt dat deze aan gegaan  kun n en  

w orden  door bu rgemeesters, colleges of raden . Gemeen schappelijke regelin gen  

w aarvoor n a 8 maart 2006 het college het competen te bestu u rsorgaan  is, ku n n en  

alleen  n og w orden  aan gegaan  door college c.q . bu rgemeester.  

1-6� bestu u rlijke veran tw oordelijkh eid  

De bestu u rlijke veran tw oordelijkheid voor de geselecteerde verbonden  partijen  ligt bij 

verschillende w ethouders en  raadsleden . T abel 1-2 geeft per verbonden  partij aan  bij 

w elke w ethouders en  raadsleden  de bestu u rlijke veran tw oordelijkheid ligt u ltimo 

2009.�� 
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1-7� leesw ijzer 

Dit rapport begin t met een  hoofdstuk w aarin  een  samenvattin g van  de hoofdstukken  3 

tot en  met 7 is opgenomen . H ierin  w ordt een  overkoepelend overzicht van  de feitelijke 

bevindin gen  gepresen teerd. V ervolgen s komen  aspecten  van  de verschillende 

onderzoeksvragen  aan  de orde in  de volgende hoofdstukken , w aar achtereenvolgen s 

de vier geselecteerde gemeen schappelijke regelin gen  en  de deeln emin g in  een  

ondern emin g aan  bod komen . Elke paragraaf bin n en  deze hoofdstukken  begin t met de 
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con clu sie/samenvattin g van  die paragraaf, w elke cu rsief is w eergeven , w aarn a de 

onderbouw in g volgt. 

 

De hoofdstukken  hebben  een  in delin g in  paragrafen  die de public govern an ce cyclu s 

volgt w aarbij de onderzoeksvragen  zijn  ondergebracht. In  tabel 1-3 is te zien  w elke 

onderzoeksvragen  in  de verschillende onderdelen  van  de public govern an ce cyclu s 

aan  de orde komen . T en slotte w ordt in  de paragraaf doeltreffendheid de vraag 

bean tw oord of doelen  bin n en  de vastgestelde kaders w orden  gerealiseerd. 
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In  de n ota van  bevindin gen  staan  de resu ltaten  van  het onderzoek die als basis dien en  

voor de con clu sies in  de bestu u rlijke n ota. In  de bestu u rlijke n ota w orden  de 

onderzoeksvragen  in  zijn  geheel bean tw oord. Daarn aast w ordt er een  aan tal 

aanbevelin gen  gedaan . Samen  vormen  de bestu u rlijke n ota, de n ota van  bevindin gen  

en  de bijlagen  het rekenkamerrapport. 

 

B ijlage 1 bevat de onderzoeksveran tw oordin g. B ijlage 2 betreft het n ormenkader dat 

de rekenkamer in  dit onderzoek heeft gehan teerd. B ijlage 3 geeft een  overzicht van  de 

geïn terview de en  geraadpleegde person en . B ijlage 4 betreft de geraadpleegde bron n en . 

B ijlage 5 bevat een  lijst van  de in  het rapport gebru ikte afkortin gen . In  bijlage 6 is te 

zien  hoe de in formatievoorzien in g richtin g de commissie Werk en  Wonen , de 

gemeen teraad en  het A B  is vormgegeven  voor elk van  de onderzochte verbonden  

partijen . In  bijlage 7 is w eergegeven  w elke in formatie begrotin gen  en  jaarreken in gen  

van  de gemeen te Lan sin gerland bevatten  over gemeen schappelijke regelin gen . In  

bijlage 8 w ordt w eergegeven  w elke stu rin gs- en  beheersin gsmogelijkheden  de raad 

heeft in  elk van  de onderzochte gemeen schappelijke regelin gen  en  overige verbonden  

partijen . 
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2� sam en vattin g h oofdstu kken  

 

In  dit hoofdstuk w ordt een  overzicht van  de feitelijke bevindin gen  u it de hoofdstukken  

3 tot en  met 7 gepresen teerd. De rekenkamer heeft ervoor gekozen  om dit kort en  

bondig w eer te geven  in  de samenvattende tabel 2-1 ter vergrotin g van  het overzicht 

en  vergelijkbaarheid van  de onderzochte verbonden  partijen . De u itgebreide 

in formatie is te vin den  in  de bijbehorende hoofdstukken . 
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3� B leizo 

3-1� in leidin g 

In  dit hoofdstuk w orden  de feiten  en  onderzoeksbevindin gen  gepresen teerd die n odig 

zijn  voor bean tw oordin g van  de onderzoeksvragen  met betrekkin g tot de 

gemeen schappelijke regelin g B leizo. H ieraan  voorafgaand zal een  korte omschrijvin g 

van  deze gemeen schappelijke regelin g met de daarbij behorende organ isatie w orden  

gegeven .  

3-2� gesch ieden is en  doel van  de regelin g 

O p 1 februari 2008 hebben de gem eenten Lansingerland en Zoeterm eer de 

bestuursovereenkom st Bleizo gesloten. O p basis hiervan is de gem eenschappelijke regeling 

Bleizo op 1 augustus 2008 opgericht. De gem eenschappelijke regeling bevat het doel en belang 

van Bleizo. V erder is het doel van de sam enw erking specifiek, m eetbaar en (deels) tijdgebonden 

uitgew erkt in de bestuursovereenkom st. 

gesch ieden is 

Op 1 februari 2008 hebben  de gemeen ten  Lan sin gerland en  Zoetermeer de 

bestu u rsovereenkomst B leizo gesloten . Deze bestu u rsovereenkomst is ondertekend 

door de bu rgemeesters van  de deeln emende gemeen ten . H ierbij is als doel van  de 

samen w erkin g geformu leerd dat de partijen  op gelijkw aardige basis gaan  

samen w erken  aan  de realiserin g van  de stedenbaanhalte B leizo aan  de spoorlijn  

Utrecht-Den  H aag. De ambitie is volgen s de bestuu rsovereenkomst om dit station  in  

2011�� in  gebru ik te n emen . Daarn aast is als doelstellin g opgenomen  om op basis van  

de visie ‘Landschap als Podium’ het gebied rond de stedenbaanhalte B leizo (H oefw eg-

Z u id)�  te on tw ikkelen . Dit dien t te gebeu ren  door een  gew ijzigde bestemming en  

in richtin g van  het gebied. T en einde de doelen  te bereiken  is in  de 

bestu u rsovereenkomst gekozen  voor een  samen w erkin g in  de vorm van  een  

gemeen schappelijke regelin g, die op 1 augustus 2008 is opgericht. Medio 2009 is de 

eerste w ijzigin g in  de regelin g doorgevoerd w aardoor het aan tal DB-leden  is u itgebreid 

en  het maken  van  eigen  fin an ciële verorden in gen  mogelijk is gemaakt. 

 

In  het programma B leizo is destijds voorzien  dat het tran sformatorstation  van  T en n eT  

in  het zu idelijk deel van  het Prisma Bedrijvenpark zal w orden  verplaatst naar 

H oefw eg-Z u id. Ein d 2009 heeft de verplaatsin g van  het tran sformatorstation  de 

gemeen ten  gezamelijk circa € 10 miljoen  gekost.  

 

De on tw ikkelin g van  het station  B leizo en  de in vu llin g van  het programma B leizo kan  

grote in vloed hebben  op de strategische lan ge termijn  visie in  het kader van  de 

ru imtelijke gebiedson tw ikkelin g in  de regio. Dit heeft grote impact op Lan sin gerland 

en  de omliggende gemeen ten . Op het politiek/bestu u rlijk vlak is region ale afstemming 
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en  overleg met andere (publieke) partn ers n oodzakelijk. De realisatie van  het 

vervoersknooppun t, w aar verschillende modaliteiten  bijeen  moeten  komen  (trein , 

randstadrail en  bus), biedt kan sen  voor de economische groei en  afw ikkelin g van  het 

person envervoer. Een  goede en  efficiën te (openbaar vervoer) in frastru ctu u r draagt bij 

aan  een  goede doorstromin g en  bereikbaarheid in  de regio met aan slu itin g op grote 

steden  als Rotterdam en  Den  H aag. 
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Bron : w ebsite B leizo 

doel van  de regelin g 

H et doel en  belan g van  de gemeen schappelijke regelin g B leizo staan  opgenomen  in  

artikel 4 en  lu iden  als volgt: ‘het bin n en  dien s rechtsgebied on tw ikkelen  en  realiseren  

van  de door de deeln emende gemeen ten  gezamen lijk on tw ikkelde plan n en  n eergelegd 

in  de visie ‘Landschap als Podium’, alsmede het in  samenhang daarmee bevorderen  

van  de realiserin g van  de stedenbaanhalte B leizo, con form hetgeen  is 

overeen gekomen  in  de bestuu rsovereenkomst. De bestu ursovereenkomst vormt de 

basis voor de samen w erkin g tu ssen  de deeln emers’.  

 

Doelen  dien en  specifiek, meetbaar en  tijdgebonden �! u itgew erkt te zijn  en  bij te 

dragen  aan  bijbehorende beleidsdoelen  die de gemeen te n astreeft. H et doel is 

specifiek u itgew erkt en  bestaat u it tw ee pijlers, n amelijk de realisatie van  het 

vervoersknooppun t en  de in richtin g van  het station sgebied. Een  verdere u itw erkin g 

zou  gestalte moeten  krijgen  in  het Masterplan  B leizo dat in  de loop van  2010 w ordt 

opgesteld n a de on tw erpfase. H et doel is meetbaar en  deels tijdgebonden  gemaakt. In  

de bestu u rsovereenkomst staat dat de ambitie is om de stedenbaanhalte B leizo in  

2011 in  gebru ik te n emen , maar voor de on tw ikkelin g van  het zogenaamde B leizo-

gebied is geen  tijdspad genoemd. De taken  van  de regelin g staan  vermeld in  artikel 5 

en  vloeien  logisch voort u it de beschreven  u itvoerin g van  de bestu u rsovereenkomst.     
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Uit gesprekken  blijkt dat de directeu r van  de regelin g B leizo primair de volgende zaken  

dien t te bew erkstelligen : 

�� de verplaatsin g van  het T en n eT  tran sformatiestation ; 

�� het realiseren  van  de OV -knoop B leizo in  samen w erkin g met V erkeer en  

Waterstaat/Prorail, het Stadsgew est H aaglanden , de Stadsregio Rotterdam en  de 

provin cie Z u id-H olland; 

�� het realiseren  van  een  gebiedson tw ikkelin g op basis van  de u itgan gspun ten  

vastgelegd in  de visie ‘Landschap als Podium’ en  met voldoende toegevoegde 

w aarde voor de vervoersw aarde van  het station . 

3-3� organ isatiestru ctu u r 

De inrichting van de organisatie van Bleizo voldoet aan de gestelde norm en van de W gr. Het A B 

is sam engesteld uit leden van het college van B en W  van de deelnem ende gem eenten. 

Daarnaast is er een projectorganisatie opgericht. 

 

De ju ridische stru ctu u r van  B leizo bestaat u it de volgende organ en : 

algem een  bestu u r  

H et A B  bestaat u it totaal zes leden  en  is als volgt aan  te w ijzen . De raad van  elke 

deeln emende gemeen te w ijst u it de voorzitter van  de raad en  de w ethouders drie 

leden  en  drie plaatsvervan gende leden  aan . V an u it Lan singerland zijn  tw ee 

w ethouders en  de bu rgemeester hierin  vertegen w oordigd. In  de gemeen schappelijk 

regelin g is expliciet opgenomen  dat ervoor gekozen  is om de raad de 

(plaatsvervan gende) leden  van  het A B  n iet u it haar midden  aan  te laten  w ijzen . De 

raad is hiermee akkoord gegaan  bij de oprichtin g van  deze regelin g. T ijden s 

gesprekken  met de rekenkamer zijn  hiervoor ondermeer de volgende redenen  

aan gevoerd: ‘het college stelde dat het n iet meer gebru ikelijk w as om raadsleden  

zittin g te laten  n emen  in  het A B  van  een  gemeen schappelijke regelin g’; ‘een  

gemeen schappelijke regelin g is in  prin cipe een  u itvoerin gsorgan isatie w aar geen  

raadsleden  in  hoeven  te participeren ’; ‘van w ege het dualisme zitten  er geen  

raadsleden  in  het A B , w an t ze hebben  zichzelf op afstand gezet met het oprichten  van  

een  gemeen schappelijke regelin g’.  

De rekenkamer is van  men in g dat het dualisme ook bij gemeen schappelijke 

regelin gen  doorgevoerd zou  moeten  w orden . Doordat er n iemand van u it de raad 

vertegen w oordigd is in  het A B , heeft de raad zichzelf op een  n og grotere afstand 

geplaatst en  kan  daardoor zijn  con trolerende rol n iet direct u itoefen en . Op grond van  

de regelin g en  de Wgr dien t het A B  min imaal tw eemaal per jaar te vergaderen . In  de 

praktijk komt het A B  over het algemeen  tw ee keer per jaar bijeen , w aarmee w ordt 

voldaan  aan  de Wgr. 

dagelijks bestu u r  

Op grond van  de in itiële regelin g kende het DB  een  samenstellin g van  tw ee leden . 

Deze tw ee leden  maken  teven s deel u it van  het A B  en  zijn  aan gew ezen  door de raden  

van  de gemeen ten  Lan sin gerland en  Zoetermeer. V an u it Lan sin gerland is hier een  

w ethouder in  vertegen w oordigd. B ij beslu it van  een  vergaderin g van  het A B  op 7 april 

2009 is besloten  om het DB  u it te breiden  n aar vier leden . Dit heeft geresu lteerd in  een  

eerste w ijzigin g van  de gemeen schappelijke regelin g, goedgekeu rd door de raad van  

Lan sin gerland per 9 ju li 2009. Door deze w ijzigin g is de bu rgemeester van u it 

Lan sin gerland aan gew ezen  om zittin g te n emen  in  het DB. H et DB vergadert on geveer 

een  keer per 4 à 6 w eken .  
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voorzitter 

De voorzitter w ordt gekozen  door het A B  u it hen  die tevens zijn  aan gew ezen  als lid 

van  het DB. De plaatsvervan gende voorzitter w ordt door het A B  gekozen  u it hen  die 

teven s zijn  aan gew ezen  als lid van  het DB  en  n iet zijn  aangew ezen  als voorzitter. De 

voorzitter is teven s voorzitter van  het A B  en  van  het DB. H et voorzitterschap vindt 

plaats bij toerbeu rt voor de duu r van  één  jaar. De voorzitter vertegen w oordigt de 

regelin g in  en  bu iten  rechte. V an af augustu s 2009 w ordt deze fu n ctie vervu ld door de 

bu rgemeester van  Lan sin gerland. 

secretaris en  directeu r 

De secretaris en  directeu r w orden  door het A B  benoemd, geschorst en  on tslagen . H et 

zijn  on veren igbare fu n cties. De secretaris onderteken t mede alle stukken  die van  het 

A B  en  van  het DB u itgaan . De directeu r is onder toezicht van  het DB  veran tw oordelijk 

voor de admin istratie, het beheer van  vermogen sw aarden  en  het jaarlijks opmaken  

van  de reken in g. V oor de directeu r is een  directie-in stru ctie gemeen schappelijke 

regelin g B leizo opgesteld. De directeu r is aanw ezig bij zow el de vergaderin gen  van  het 

A B  als van  het DB . Daarn aast heeft hij een  keer per 3 w eken  een  bilateraal overleg met 

de voorzitter die teven s bu rgemeester van  Lan sin gerland is. 

projectorgan isatie 

De projectorgan isatie bestaat u it een  projectbu reau  (leidin g en  ondersteun in g 

projectorgan isatie), een  projectmanagemen tteam (met projectleiders van  de 

verschillende w erkgroepen ) en  de projectw erkgroepen . H et projectmanagemen tteam 

vergadert een  keer in  de 2 w eken . H et projectbu reau  bestaat u it een  directeu r die 

w ordt ondersteund door de secretaris, admin istrateu r en  een  secretaresse. De 

directeu r en  de secretaresse w orden  beiden  extern  in gehuu rd. De secretaris is 

in gehuu rd van  de gemeen te Zoetermeer en  de admin istrateu r is in gehuu rd van  de 

gemeen te Lan sin gerland.  

  

V an af 1 december 2010 fu n ction eren  n aar verw achtin g de volgende w erkgroepen �":   

• w erkgroep markt en  strategie;  

• w erkgroep planon tw ikkelin g; 

• w erkgroep civiel; 

• w erkgroep commun icatie; 

• w erkgroep OV -knoop.  

De w erkgroepen  hebben  zelfstandige opdrachten . V oor het u itvoeren  van  de 

(deel)opdrachten  w orden  separate in tegrale (on tw erp)teams gevormd. In  de 

w erkgroepen  w erken  medew erkers van  de gemeen ten  Lan sin gerland en  Zoetermeer. 

Indien  n oodzakelijk w ordt extern e ondersteun in g in gehuu rd. 
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Bron : w ebsite B leizo 

3-4� govern an ce 

De raad heeft de instrum enten die ter beschikking staan bij oprichting van de regeling volledig 

benut. O p het gebied van de politieke controle heeft de raad geen gebruik gem aakt van de 

m ogelijkheid om  inform atieverzoeken te doen of A B-leden ter verantw oording te roepen. In 

financieel opzicht heeft de raad w el controle uitgeoefend door zijn ziensw ijze over de 

ontw erpbegroting kenbaar te m aken. De inform atievoorziening aan de raad voldoet grotendeels 

aan de gestelde norm en conform  de W gr en de afspraken. De rekenkam er is van m ening dat 

form ele bespreekpunten tijdens de inform atieve bijeenkom sten voor raadsleden alsnog aan de 

orde m oeten kom en in een reguliere raadsvergadering en schriftelijk vastgelegd dienen te 

w orden in form ele stukken. Een rekeningcom m issie houdt onafhankelijk toezicht op Bleizo. De 

raad heeft zijn toezichthoudende rol niet m axim aal ingevuld om dat er geen raadsleden zitting 

nem en in het A B. De rekenkam er betw ijfelt of de raad zijn toezichthoudende rol daarm ee 

voldoende kan w aarm aken.  

 

Govern an ce w ordt in  deze paragraaf opgesplitst in  3 subparagrafen  w aarin  de 

onderdelen  stu ren  en  beheersen , veran tw oorden  en  toezicht achtereenvolgen s aan  de 

orde komen . 
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3-4-1� stu ren  en  beh eersen  

De raad heeft de instrum enten die ter beschikking staan bij oprichting van de regeling volledig 

benut. De raad heeft zow el de sam enstelling van het A B als het stem gew icht bepaald. O ok 

om trent de toe- en uittreding, w ijziging en opheffing zijn bepalingen opgenom en in de regeling. 

Er zijn bevoegdheden toegekend aan het DB en A B. De raad heeft er ook voor gezorgd dat het 

afleggen van verantw oording en het verstrekken van inlichtingen aan de raad zijn vastgelegd. 

In de onderzochte periode zijn er geen inform atieverzoeken gedaan door de raad en zijn er geen 

A B-leden ter verantw oording geroepen. O ok heeft de raad de m ogelijkheid gehad om  financiële 

controle uit te oefenen door zijn ziensw ijze over de ontw erpbegroting naar voren te brengen. De 

raad heeft gebruik gem aakt van deze m ogelijkheid en zijn gevoelens daarbij kenbaar gem aakt. 

Ter advisering om trent de rekening is een rekeningcom m issie ingesteld. De financiële en 

inhoudelijke kaders zijn vastgelegd in de bestuursovereenkom st en de visie Landschap als 

Podium . De risicodekking van € 2,3 m iljoen voor Bleizo is opgenom en in het 

w eerstandsverm ogen van de gem eente. Binnen de gem eente is er geen centrale regiefunctie op 

verbonden partijen. Er is geen algem een toetsingskader voor de beoordeling van jaarstukken 

van gem eenschappelijke regelingen. W el is er op am btelijk niveau een dossierhouder 

aangew ezen die de jaarstukken alleen beleidsm atig toetst. 

 

De raad staat een  aan tal in strumen ten  ter beschikkin g om bij oprichtin g of w ijzigin g 

in vloed u it te oefen en  op gemeen schappelijke regelin gen . T u ssen tijds kan  de raad 

fin an cieel gezien  in vloed u itoefen en  door ‘zijn  zien sw ijze over de on tw erpbegrotin g 

n aar voren  bren gen ’.�# De raad kan  voorn amelijk bij de oprichtin g van  de regelin g 

kaders stellen . B ij deze regelin g is de raad volledig betrokken  in  de opzetfase.  

sam en stellin g A B  en  stem gew ich t 

In  de gemeen schappelijke regelin g B leizo zijn  alleen  leden  van  het college van  B  en  W 

vertegen w oordigd in  het A B . De raad heeft in  de raadsvergaderin g van  26 ju n i 2008 

in gestemd met de benoemin g van  de drie leden . Over de stemverhoudin g staat in  de 

regelin g (artikel 10) opgenomen  dat de leden  van  het A B  een  en kelvoudig stemrecht 

hebben . Beslu iten  w orden  genomen  met gew on e meerderheid der stemmen .  

B ij de oprichtin g van  deze regelin g is de raad akkoord gegaan  om geen  raadsleden  

zittin g te laten  n emen  in  het A B . Dit is mogelijk omdat deze regelin g n a 8 maart 2006 

is opgesteld (zie paragraaf 1-5).  

doelen  en  bevoegdh eden  

In  artikel 4 en  5 van  de regelin g staan  respectievelijk het doel en  belan g alsmede de 

taken  opgenomen . T even s zijn  bevoegdheden  aan  het A B  en  DB  toegekend door de 

raad. Een  overzicht van  de overgedragen  bevoegdheden  is opgenomen  in  bijlage 8. De 

taakverdelin g tu ssen  A B  en  DB  is du idelijk afgebakend. 

De en ige bepalin g die voor ondu idelijkheid zou  kun n en  zorgen  is dat het A B  de 

bevoegdheden  draagt die n iet zijn  opgedragen  aan  DB  of voorzitter. Dit is ondu idelijk 

omdat n iet precies is aan gegeven  w elke taken  bij het bestu u r van  de 

gemeen schappelijke regelin g zouden  moeten  liggen . A an vu llend is in  de regelin g n og 

een  artikel omtren t bevoegdheden  opgenomen  (zie bijlage 8). 

toetredin g, u ittredin g, w ijzigin g en  oph effin g 

In  de regelin g zijn  de bepalin gen  betreffende toetredin g, u ittredin g, w ijzigin g en  

opheffin g opgenomen . T oetredin g tot de regelin g is alleen  mogelijk door w ijzigin g van  
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de regelin g en  u ittredin g is alleen  mogelijk door opheffin g van  de regelin g. V erder kan  

het DB  en /of de raad van  een  deeln emende gemeen te voorstellen  aan  het A B  doen  

omtren t w ijzigin g van  de regelin g. Indien  het A B  w ijzigin g van  de regelin g w en selijk 

acht, dan  doet het DB  het door het A B  vastgestelde voorstel toekomen  aan  de raden  

van  de deeln emende gemeen ten . De regelin g heeft een  looptijd tot 1 jan uari 2025 en  

w ordt opgeheven  w an n eer deze datum is verstreken  of eerder w an n eer een  w ijzigin g 

w ordt doorgevoerd.  

politieke con trole 

In  de regelin g staat dat de bestu u rsorgan en  (A B , DB  en  voorzitter) alle in lichtin gen  die 

voor een  ju iste beoordelin g van  het door het bestu u r gevoerde en  te voeren  beleid 

n odig zijn , gevraagd of on gevraagd, aan  de raden  van  de deeln emende gemeen ten  

moeten  verstrekken . Een  verzoek om in lichtin gen  door één  of meer leden  van  de raad 

van  een  deeln emende gemeen te dien t schriftelijk te w orden  in gediend bij het DB . 

B in n en  één  maand n a on tvan gst van  het verzoek dien t het DB  de gevraagde 

in lichtin gen  schriftelijk te verstrekken . V erder is in  de regelin g opgenomen  dat een  lid 

van  het A B  ter veran tw oordin g kan  w orden  geroepen  voor het door hem in  het A B  

gevoerde beleid. Ook kan  een  A B -lid w orden  on tslagen  door de raad in dien  dit lid n iet 

lan ger het vertrouw en  gen iet van  de raad. In  de onderzochte periode zijn  er geen  

in formatieverzoeken  gedaan  door de raad, zoals blijkt u it gesprekken  met diverse 

raadsleden  en  de n otu len  van  de raadsvergaderin gen . Er zijn  ook geen  A B -leden  ter 

veran tw oordin g geroepen . Dit is volgen s de rekenkamer te verklaren  u it het feit dat de 

jaren  2008-2009 zich in  de opzetfase bevonden  en  vooral gekenmerkt w erden  door de 

opstartende en  planmatige u itw erkin g van  w erkzaamheden .  

fin an ciële con trole 

Door goedkeu rin g van  de bestu u rsoverenkomst in  de raad zijn  een  fin an cieel en  

ru imtelijk kader opgedragen  aan  de regelin g B leizo. De gebiedsexploitatie moet 

min imaal slu itend zijn  en  is zoveel mogelijk in  overeen stemming met de in  de 

bestu u rsovereenkomst bedoelde gew en ste on tw ikkelin g in gericht. 

 

Op grond van  de regelin g dien t het DB de on tw erp-begrotin g voor het komende 

kalenderjaar jaarlijks vóór 1 april toe te zenden  aan  de raden  van  de deeln emende 

gemeen ten . De raden  kun n en  bin n en  vier w eken  n a toezendin g van  de on tw erp-

begrotin g het DB  van  hun  gevoelen s doen  blijken . V ervolgen s stelt het A B  de begrotin g 

vast vóór 1 ju n i van  het jaar voorafgaande aan  dat w aarvoor de begrotin g moet 

dien en . N a vaststellin g w ordt de begrotin g toegezonden  aan  de raden  van  de 

deeln emende gemeen ten . De vastgestelde begrotin g w ordt bin n en  veertien  dagen  n a 

vaststellin g doch u iterlijk vóór 15 ju n i van  het jaar voorafgaande aan  dat w aarvoor de 

begrotin g dien t, gezonden  aan  de Gedepu teerde Staten  (GS). 

 

Geheel con form afspraak heeft de raad de begrotin gen  en  jaarrekin gen  in  de 

onderzochte periode on tvan gen  (zie paragraaf 3-5). H ierdoor heeft de raad de 

mogelijkheid gehad om fin an ciële con trole u it te oefen en  en  zijn  zien sw ijze over de 

on tw erpbegrotin g kenbaar te maken . Uit de n otu len  van  de raadsvergaderin gen  kan  

de rekenkamer afleiden  dat de raad in derdaad gebru ik heeft gemaakt van  deze 

mogelijkheden . N a en ige discussie w erd in gestemd met de begrotin gen . 

reken in gcom m issie in stellen  

In  de gemeen schappelijke regelin g is het in stellen  van  een  reken in gcommissie (artikel 

31) opgen omen . Dit is mogelijk op grond van  artikel 24 van  de Wgr. H iertoe w ordt door 
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het A B  een  reken in gcommissie in gesteld, die de bestu u rsorgan en  van  de deeln emende 

gemeen ten  dien t te adviseren  omtren t de vast te stellen  reken in g. De betreffende 

commissie zal dan  bestaan  u it raadsleden  van  de deeln emende gemeen ten , zo 

mogelijk aan gevu ld met extern e leden  die beschikken  over specialistische ken n is op 

het terrein  van  de reken in gcommissie.  

 

De voordracht van  de leden  ter in vu llin g van  deze commissie heeft in  maart 2009 

plaatsgevonden . In  het raadsvoorstel�� staat geen  andere specifieke taakopdracht 

omschreven  dan  w at in  artikel 31 van  de regelin g is vermeld, n amelijk dat de 

reken in gcommissie de beide raden  adviseert omtren t de vast te stellen  reken in g. De 

reken in gcommissie is in gesteld tijden s de A B  vergaderin g van  7 april 2009. De 

reken in gcommissie bestaat u it vier raadsleden  die even redig afkomstig zijn  u it de 

deeln emende gemeen ten  Lan sin gerland en  Zoetermeer en  komt tw ee keer per jaar 

bijeen . 

fin an ciële en  in h oudelijke kaders 

In  de bestuu rsovereenkomst is als fin an cieel kader vastgelegd dat de 

gebiedsexploitatie min imaal slu itend moet zijn . De vooru itzichten  bieden  volgen s de 

programmabegrotin g n og steeds zicht op een  positief resu ltaat op de grondexploitatie 

ondanks de verw achte economische teruggang in  de komende jaren . De gronden  die 

in  economisch eigendom w aren  van  de gemeen ten  Zoetermeer en  Lan sin gerland 

w orden  in gebracht in  de gebiedsexploitatie. Er zijn  ondermeer fin an cierin gsafspraken  

gemaakt over de verplaatsin g van  T en n eT , w aarvan  de kosten  ten  laste komen  van  de 

gebiedsexploitatie. T en  aan zien  van  bedrijven schap H oefw eg zijn  de even tuele 

fin an ciële gevolgen  die voortvloeien  u it de gew en ste on tw ikkelin gen  in  het B leizo-

gebied reeds opgenomen  in  de bestu u rsovereenkomst. De visie Landschap als Podium 

geeft het inhoudelijk kader aan  en  dien t als basis voor de on tw ikkelin g van  het B leizo-

gebied. 

risicobeh eersin g 

T en  aan zien  van  de risicoverdelin g zijn  in  de gemeen schappelijke regelin g onder meer 

de volgende bepalin gen  (artikel 32) opgenomen:  

�� ten  behoeve van  het startkapitaal van  de GR B leizo w ordt door de deeln emende 

gemeen ten  een  n ader vast te stellen  fin an ciële bijdrage verleend, een  en  ander 

con form de Bestu u rsovereenkomst. De deeln emers staan  ervoor in  dat de GR B leizo 

ten  allen  tijde over voldoende middelen  beschikt om aan  zijn  verplichtin gen  jegen s 

derden  te kun n en  voldoen ; 

�� in dien  er sprake is van  een  verdelin g van  en ig batig saldo ten  gu n ste van  de 

deeln emers dan  w el van  en ig n adelig saldo ten  laste van  de deeln emers, geschiedt 

de verdelin g als volgt: (… .) 50%  van  het batige/n adelige saldo komt ten  gu n ste/ten  

laste van  de gemeen te Lan sin gerland; 

�� in dien  het DB  voorn emen s is een  geldlen in g aan  te trekken  onder rechtstreekse 

garan tstellin g van  de deeln emers, dan  gaat het DB n iet over tot het aan gaan  van  

zodan ige geldlen in g totdat door de deeln emers schriftelijk is meegedeeld dat met de 

verlen in g van  die garan tstellin g w ordt in gestemd. 

 

A an  B leizo, een  complex en  ambitieu s project, kleven  velerlei risico’s die met n ame 

politiek/bestu u rlijk, economisch en  fin an cieel van  aard zijn . V ooral bij de on tw ikkelin g 
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van  de vervoersknoop is de afstemming met andere (overheids)partijen  en  het creëren  

van  betrokkenheid van  partners van  groot belan g. Beslu itvormin g hierover dien t op 

bestu u rlijk n iveau  goed te w orden  vastgelegd. V oor w at betreft de 

gebiedson tw ikkelin g van  B leizo w ordt dit in  grote mate beïn vloed door het aan leggen  

van  de vervoersknoop. H et vin den  van  voldoende marktpartijen  is zeer afhankelijk 

van  de markton tw ikkelin gen  die op zich n iet te stu ren  zijn . Beheersmaatregelen  op dit 

vlak dien en  zich te richten  op het zoveel mogelijk beperken  van  het effect van  

teruglopende markten  voor B leizo. Daarn aast streeft men  n aar een  grondexploitatie 

die min imaal n eu traal moet verlopen . B in n en  de projectorgan isatie B leizo w ordt de 

risicobeheersin g gemon itord en  bew aakt door een  fin an cieel adviesbu reau  en  een  

extern e accoun tan t.  

 

Uit de risicobereken in g in  het jaarverslag 2009 van  B leizo blijkt dat voor 2010 een  

totaal van  € 4,6 miljoen  risico dekkin g n odig is ondanks een  positief verw acht 

resu ltaat op de grondexploitatie. Door de risicoverdelin g zoals vastgelegd in  de 

regelin g is het voor zow el Lan sin gerland als Zoetermeer belan grijk om circa  

€ 2,3 miljoen  van  hun  w eerstandsvermogen  beschikbaar te hebben  voor B leizo. In  de 

begrotin g 2010-2013 van  de gemeen te Lan sin gerland is in  de paragraaf 

w eerstandsvermogen  n iet gespecificeerd of hiermee reken in g is gehouden . Door 

in zage in  de onderliggende risico in ven tarisatie kan  de rekenkamer vaststellen  dat de 

risicodekkin g van  € 2,3 miljoen  is meegenomen  in  het w eerstandsvermogen  van  de 

gemeen te Lan sin gerland.   

in tern  toezich t 

H et in tern  toezicht bestaat volgen s de rekenkamer u it toezicht van u it de gemeen te en  

toezicht van u it de project/u itvoerin gsorgan isatie. V an u it de gemeen te Lan sin gerland 

is een  ambtenaar aan gew ezen  als dossierhouder van  B leizo die teven s deeln eemt aan  

het projectmanagemen tteam. De rol van  deze fu n ction aris is drieledig. Deze 

fu n ction aris dien t het belan g voor Lan sin gerland in  de gaten  te houden  en  te 

behartigen . Daarn aast geeft de dossierhouder advies aan  de vertegen w oordigers van  

Lan sin gerland in  het DB  en  het A B  en  bereidt de bestu u rlijke/ambtelijke overleggen  

voor. B in n en  de gemeen te is geen  cen trale regiefu n ctie op gemeen schappelijke 

regelin gen . De dossierhouder van  B leizo toetst de jaarstukken  alleen  beleidsmatig. Er 

is geen  algemeen  toetsin gskader voor de beoordelin g van  jaarstukken  van  

gemeen schappelijke regelin gen . V oor B leizo vin dt er daarn aast ook een  cijfermatige 

toets plaats door een  andere medew erker van  de gemeen te. H ierbij w orden  een  

plan economische toets (grondexploitatie) en  een  budgettaire toets (verloop van  

reserves en  dekkin gen ) u itgevoerd. B in n en  de projectorgan isatie is een  admin istrateu r 

aan getrokken  die de in tern e con trole u itvoert. T er vervu llin g van  de con trolfu n ctie 

zijn  n og tw ee adviserende ambtenaren  van u it Lan sin gerland en  Zoetermeer 

betrokken . V erder zijn  er een  con troleverorden in g en  een  fin an ciële verorden in g 

opgesteld. T even s is een  treasu rystatu u t van  kracht. De genoemde stukken  zijn  allen  

vastgesteld in  de A B  vergaderin g van  28 mei 2009. 

3-4-2� veran tw oorden   

De inform atievoorziening om trent Bleizo aan de raad voldoet grotendeels aan de gestelde 

norm en conform  de W gr en de afspraken zoals vastgelegd in de gem eenschappelijke regeling. 

De plenaire bijeenkom sten voor de raadsleden hebben een grote inform atiew aarde, m aar de 

rekenkam er vindt het om w ille van de transparantie niet verantw oord dat er geen schriftelijke 

vastlegging is. Form ele bespreekpunten zouden alsnog aan de orde m oeten kom en in een 

reguliere raadsvergadering en vastgelegd m oeten w orden in form ele stukken. Bleizo w ordt niet 
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in elk van de door de rekenkam er onderzochte docum enten genoem d in de paragraaf verbonden 

partijen. 

 

In  het algemeen  bestaat de veran tw oordin gsin formatie richtin g de raad u it de 

begrotin g en  jaarreken in g. Deze jaarstukken  w orden  eerst behandeld in  de commissie 

Wonen  en  Werken , w aarn a de stukken  al dan  n iet als hamerstukken  w orden  

in gebracht bij de plen aire raadsvergaderin g zodat de raad ‘zijn  gevoelen  kan  doen  

blijken ’. In  het geval van  gemeen schappelijke regelin gen  is het op grond van  de Wgr 

verplicht om de con ceptbegrotin g voorafgaand aan  vaststellin g door het A B  voor te 

leggen  aan  de raden  van  de deeln emende gemeen ten . Dit geldt echter n iet voor de 

jaarreken in g ten zij specifieke bepalin gen  hieromtren t zijn  opgenomen  in  de regelin g. 

Daarn a volgt de vaststellin g in  het A B  en  w orden  de jaarstukken  n aar de 

Gedepu teerde Staten  (GS) gestu u rd. Een  overzicht hiervan  is opgenomen  in  tabel 3-1. 

Daarn aast on tvan gt de raad ook in formatie in  de paragraaf verbonden  partijen  zoals 

vermeld in  de gemeen telijke jaarstukken  van  Lan sin gerland. Deze in formatie dien t te 

voldoen  aan  bepaalde eisen  u it het BBV . De rekenkamer heeft getoetst of de 

in formatie voldoet aan  de gestelde eisen . Een  samenvattin g hiervan  staat aan  het ein d 

van  deze paragraaf. In  bijlage 7 is het volledige overzicht opgenomen . 
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** * de regelin g B leizo is per augu stu s 2008 opgericht. De bemen sin g van  de projectorgan isatie von d pas 

ein d augu stu s/september 2008 plaats. H et bestu u r heeft destijds besloten  om geen  begrotin g 2008 meer 

op te stellen  door tijdgebrek. In  plaats daarvan  is gecon cen treerd op het opstellen  van  een  n ieu w e 

gron dexploitatie en  de begrotin g 2009.   

 

In  de gemeen schappelijke regelin g is vastgelegd dat de raad zow el de begrotin g als de 

reken in g krijgt. H et is op grond van  de Wgr n iet verplicht om de jaarreken in g n aar de 

raad te stu ren . T en  aan zien  van  de reken in g is de bepalin g opgenomen  dat het A B  de 

reken in g vóór 1 ju n i vaststelt. V an  deze vaststellin g zou  het DB  mededelin g aan  de 

raden  van  de deeln emende gemeen ten  moeten  doen . Daarn aast w ordt de reken in g 

vóór 15 ju n i n a vaststellin g met bijbehorende stukken  ter ken n isn emin g toegezonden  

aan  de GS. V erder draagt het DB  zorg voor tijdige toezendin g van  de jaarstukken  aan  

de betrokken  bestu u rsorgan en  van  de deeln emende gemeen ten , die het A B  vóór 

vaststellin g, voorzien  van  een  advies van  de reken in gcommissie, van  hun  gevoelen s 

omtren t de reken in g kun n en  doen  blijken . 

 

Uit tabel 3-1 is af te leiden  dat de begrotin g 2010 en  jaarreken in g 2008 tijdig zijn  

aan geleverd bij de raad. A ls toevoegin g aan  tabel 3-1, voor w at betreft de begrotin g 

2010, geldt dat deze op 30 maart 2009 aan  de raad is aan geboden . Dit beteken t dat 

deze zendin g tijdig heeft plaatsgevonden  con form de bepalin g in  de regelin g. Over de 

behandelin g van  de begrotin g 2009 in  de raad heeft de rekenkamer geen  meldin g 
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kun n en  vin den  in  de n otu len  van  de raadsvergaderin gen , w el stond deze geagendeerd 

in  de commissie Wonen  en  Werken . De vaststellin g van  de jaarstukken  door het A B  en  

toezendin g aan  de GS hebben  tijdig plaatsgevonden  met u itzonderin g van  de 

begrotin g 2009. Dit is te verklaren  door het feit dat deze regelin g pas ein d ju n i 2008 is 

opgericht w aardoor de in dien in gstermijn  n iet gehaald kon  w orden . 

 

In  het eerste jaar van  het bestaan  van  deze regelin g zijn  de raden  van  de beide 

gemeen ten  en kele malen  u itgenodigd voor een  in formatieve bijeenkomst. Middels 

presen taties zijn  de raden  op de hoogte gebracht over de stand van  zaken  in  het 

planproces. T ijden s een  raadsvergaderin g�� is een  voorstel van u it de raad gekomen  

om tw ee keer per jaar de raden  van  zow el Lan sin gerland als Zoetermeer gelijktijdig 

actief te in formeren  over de voortgan g van  B leizo in  met n ame fin an ciële zin  met 

daarbij een  inhoudelijke toelichtin g. H ierbij zouden  de risico’s gemon itord kun n en  

w orden . Dit voorstel is u n an iem aangenomen  en  is ook tot u itvoerin g gebracht. In  dit 

kader zijn  er plen aire bijeenkomsten  georgan iseerd die geen  politiek karakter dragen  

en  tijden s die bijeenkomsten  vin dt ook geen  beslu itvormin g plaats. H ier zijn  ook geen  

n otu len  van . Raadsleden  hebben  echter tijden s gesprekken  met de rekenkamer 

aan gegeven  deze bijeenkomsten  als zeer n u ttig en  prettig te hebben  ervaren . De 

rekenkamer is van  men in g dat dergelijke bijeenkomsten  een  grote in formatiew aarde 

hebben , maar vin dt het ter w ille van  de tran sparan tie n iet veran tw oord dat hier geen  

schriftelijke vastleggin g in  formele stukken  is. Formele bespreekpun ten  zouden  dan  

alsn og aan  de orde moeten  komen  in  een  regu liere raadsvergaderin g.  

paragraaf verbonden  partijen  op  gem een telijk n iveau  

Op grond van  het BBV  (zie bijlage 2 n ormenkader) w orden  bepaalde eisen  gesteld aan  

de in formatie in  de begrotin g en  jaarreken in g. B leizo w ordt n iet in  elk van  de door de 

rekenkamer onderzochte documen ten  genoemd in  de paragraaf verbonden  partijen . 

In  de jaarreken in g 2007 staat in  de paragraaf verbonden  partijen  dat de 

gemeen schappelijke regelin g B leizo in  2008 ondertekend zal w orden  door de gemeen te 

Lan sin gerland en  Zoetermeer. In  de begrotin g 2008 on tbreekt B leizo echter in  de lijst 

van  verbonden  partijen . In  de jaarreken in g 2008 w ordt B leizo w eer w el vermeld en  

w orden  de on tw ikkelin gen  tot dat momen t geschetst.  

 

De begrotin g 2009-2012 meldt dezelfde on tw ikkelin gen  als de jaarreken in g 2008. In  de 

begrotin g 2010-2013 w orden  enkele n ieu w e on tw ikkelin gen  genoemd. Er w ordt geen  

du idelijk verschil gemaakt tussen  begroten  en  veran tw oorden . Ook w orden  openbaar 

en  fin an cieel belan g in  een  aan tal documen ten  n iet genoemd. 

3-4-3� toezich t 

Er w ordt onafhankelijk toezicht gehouden op Bleizo door de rekeningcom m issie en jaarlijks 

w ordt een jaarrekeningcontrole uitgevoerd door een externe accountant. Deze 

rekeningcom m issie is ter advisering om trent de rekening ingesteld. Binnen Bleizo heeft de raad 

de bestuurlijke toezichtfunctie belegd bij het A B. Er zijn echter geen raadsleden 

vertegenw oordigd in het A B w aardoor de rekenkam er betw ijfelt of de raad zijn 

toezichthoudende rol voldoende kan w aarm aken.  

 

Er w ordt toezicht gehouden  door de reken in gcommissie die een  advies opstelt 

omtren t de reken in g van  B leizo voordat deze door het A B  w ordt vastgesteld. Jaarlijks 
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w ordt ook een  jaarreken in gcon trole u itgevoerd door een  extern e accoun tan t. V oor de 

jaarreken in g 2008 kon  de extern e accoun tan t geen  rechtmatigheidsverklarin g afgeven  

door het on tbreken  van  een  begrotin g 2008. Een  getrouw heidsverklarin g is w el 

afgegeven .  

 

V oor de jaarreken in g 2009 heeft de extern e accoun t een  goedkeu rende verklarin g 

afgegeven  voor zow el de rechtmatigheid als de getrouw heid. B in n en  B leizo heeft de 

raad de bestu u rlijke toezichtfu n ctie belegd bij het A B . Zoals aan gegeven  heeft de raad 

geen  raadsleden  aan gew ezen  die zittin g n emen  in  het A B . De rekenkamer betw ijfelt of 

de raad op deze w ijze zijn  toezichthoudende rol voldoende kan  w aarmaken .  

3-5� doeltreffen dh eid 

De raad heeft geen toetsingscriteria opgesteld om  te controleren of de doelen (binnen de 

afgesproken financiële en inhoudelijke kaders) w orden gerealiseerd. Eind 2009 kan de 

rekenkam er nog niet beoordelen of de doelen binnen de inhoudelijke en financiële kaders 

gehaald zullen w orden aangezien de uitvoering van de w erkzaam heden nog m oet starten. 

 

Met betrekkin g tot doeltreffendheid dien en  doelen  aan  de voorkan t goed te w orden  

vastgelegd en  tu ssen tijds gemon itord te w orden  aan  de hand van  toetsin gscriteria. Er 

zijn  door de raad geen  toetsin gscriteria opgesteld om te bepalen  of doelen  bin n en  de 

vastgestelde fin an ciële en  in houdelijke kaders gerealiseerd w orden . De bu rgemeester 

heeft in  een  gesprek aan gegeven  dat zow el de raad als het college van  Lan sin gerland 

over het algemeen  dicht op de inhoud en  de fin an ciën  zitten . De algemene fin an ciële 

kaders staan  opgenomen  in  de bestu u rsovereenkomst en  de bestu u rders van  de 

regelin g stu ren  sterk op de fin an ciën . H et fin an cieel beheer moet immers goed zijn  en  

vormt het sterkste stu rin gsmiddel om inhoudelijke doelen  te bereiken . Ein d 2009 kan  

de rekenkamer n og n iet te beoordelen  of de doelen  bin n en  de inhoudelijke en  

fin an ciële kaders gehaald zu llen  w orden  aan gezien  de u itvoerin g van  de 

w erkzaamheden  n og moet starten . 
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4� bedrijven sch ap  H oefw eg 

4-1� in leidin g 

In  dit hoofdstuk w orden  de feiten  en  onderzoeksbevindin gen  gepresen teerd die n odig 

zijn  voor bean tw oordin g van  de onderzoeksvragen  met betrekkin g tot de 

gemeen schappelijke regelin g bedrijven schap H oefw eg. H ieraan  voorafgaand zal een  

korte omschrijvin g van  deze gemeen schappelijke regelin g met de daarbij behorende 

organ isatie w orden  gegeven .  

4-2� gesch ieden is en  doel van  de regelin g 

De gem eenschappelijke regeling bedrijvenschap Hoefw eg is in novem ber 1996 aangegaan door 

de voorm alige gem eente Bleisw ijk en gem eente Zoeterm eer. In februari 2006 is een 

sam enw erkingsovereenkom st gesloten tussen het bedrijvenschap Hoefw eg enerzijds en tw ee 

private ondernem ingen anderzijds, te w eten Fortis V astgoedontw ikkeling en M aasstede 

V astgoedontw ikkeling. Door deze sam enw erking zijn een com m anditaire vennootschap en een 

besloten vennootschap opgericht.  

De gem eenschappelijke regeling bevat de doelstellingen en taken van het bedrijvenschap 

Hoefw eg. De doelen zijn in concrete, specifieke term en uitgew erkt in de ruim telijke plannen van 

het Prism a Bedrijvenpark. In de jaarlijkse begrotingen zijn de doelen verder m eetbaar en 

tijdgebonden w eergegeven.  

gesch ieden is 

De gemeen schappelijke regelin g bedrijven schap H oefw eg w erd op 20 n ovember 1996 

aan gegaan  door de voormalige gemeen te B leisw ijk (n u  gemeen te Lan sin gerland) en  de 

gemeen te Zoetermeer. Medio 2005 w erd de eerste w ijzigin g in  de regelin g doorgevoerd 

in  verband met het kun n en  aan trekken  van  extern e fin an cierin gsmiddelen . De tw eede 

w ijzigin g volgde medio 2006 als gevolg van  de samen w erkin gsovereenkomst met de 

private partijen .  

 

H et bedrijven schap H oefw eg heeft tot taak het bedrijven terrein  H oefw eg (ook bekend 

als H oefw eg N oord) te on tw ikkelen  voor ‘vestigin gsmogelijkheden  voor bedrijven  u it 

B leisw ijk en  Zoetermeer, alsmede u it het Stadsgew est H aaglanden  en  de Stadsregio 

Rotterdam, alsmede voor bedrijven  van  elders die een  belan grijke bijdrage leveren  aan  

de w erkgelegenheid’.�� H et terrein  bevindt zich ten  n oorden  van  de A 12 en  w ordt aan  

de oostkan t omsloten  door de N 209.   

 

H et bestu u r van  het bedrijven schap gin g er tot 2004 n og van  u it alle gronden  bin n en  

het plan gebied zelf te kun n en  verw erven , maar het merendeel (circa 70% ) van  de 

gronden  bleek opgekocht te zijn  door tw ee private on tw ikkelaars, te w eten  Fortis 

V astgoedon tw ikkelin g (n u  A SR) en  Maasstede V astgoedon tw ikkelin g. Op 7 februari 

2006 is een  samen w erkin gsovereenkomst ondertekend tu ssen  het bedrijven schap 

H oefw eg en  deze private partijen  voor een  gezamen lijke gebiedson tw ikkelin g. De 
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samen w erkin g houdt kort samengevat in : verreken in g van  de kosten  van  de 

(gerealiseerde en  n og te realiseren ) in frastru ctu rele voorzien in gen , region ale heffin gen  

en  planon tw ikkelin g, zu lks n aar rato van  het n etto u itgeefbare grondbezit.��H iertoe is 

een  gezamen lijke en titeit in  de vorm van  een  commanditaire ven nootschap��  

aan gegaan  met een  door de partijen  opgerichte besloten  ven nootschap als beherend 

ven noot (meer toelichtin g volgt in  paragraaf 4-3 organ isatiestru ctu u r). 
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Bron : bedrijven schap H oefw eg 
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Than s w ordt het bedrijven terrein  het Prisma bedrijvenpark genoemd. Prisma 

bedrijvenpark behoort samen  met bedrijven terrein en  H oefw eg Z u id en  Oudeland tot 

de grootste reserves voor bedrijfsru imte in  de regio Rijnmond, bu iten  het 

havengebied.�� In  de gebiedson tw ikkelin gen  is sin ds een  paar jaar veranderin g 

gekomen  door de komst van  het programma B leizo, dat eerder in  hoofdstuk 3 aan  de 

orde is gew eest.  

 

Begin  2007 hebben  de gemeen ten  Lan sin gerland en  Zoetermeer het bestu u r van  het 

bedrijven schap H oefw eg verzocht om de u itgifte van  een  deel van  de gronden  te 

temporiseren , oftew el ‘on -hold’ te zetten . Deze gronden  w aren  n amelijk onderdeel 

van  een  gebiedsonderzoek dat plaatsvond met betrekkin g tot de on tw ikkelin g van  een  

(mogelijk) toekomstig station  B leizo en  station somgevin g. H et A B  van  het 

bedrijven schap H oefw eg heeft dit verzoek gehonoreerd met als gevolg dat de 

w erkzaamheden  in  het gebied ten  zu iden  en  ten  n oorden  van  de Zoetemeerselaan  

tijdelijk zijn  stilgelegd. Door deze ‘on -hold’ situatie is het bedrijven schap H oefw eg 

genoodzaakt om de grondu itgifte-activiteiten  te temporiseren . H et risico bestaat dat 

deze on tw ikkelin g gevolgen  heeft voor de realisatie van  het bedrijven terrein  en  voor 

de u itein delijke u itkomst van  de exploitatie. Daarom heeft het bedrijven schap 

H oefw eg destijds de deeln emende gemeen ten  schriftelijk geïn formeerd dat het 

bedrijven schap de deeln emende gemeen ten  veran tw oordelijk acht voor even tuele 

schades/opbren gstdervin g en  de kosten  hiervan  zal verhalen . 

doel van  de regelin g 

In  de gemeen schapelijke regelin g bedrijven schap H oefw eg zijn  de doelstellin gen  en  

taken  als volgt opgenomen  in  artikel 4, hieronder volgen  alleen  de eerste 2 leden : 

1� het bedrijven schap heeft tot doel het on tw ikkelen  van  vestigin gsmogelijkheden  

voor bedrijven  u it B leisw ijk en  Zoetermeer, alsmede u it het Stadsgew est 

H aaglanden  en  de Stadsregio Rotterdam, alsmede voor bedrijven  van  elders die een  

belan grijke bijdrage leveren  aan  de w erkgelegenheid; 

2� het bedrijven schap heeft tot taak het bedrijven terrein  H oefw eg te on tw ikkelen , 

w aaronder met n ame dien t te w orden  verstaan  de verw ervin g, de aan leg van  

in frastru ctu u r en  de u itgifte van  gronden  en  hetgeen  daarmee samenhangt, op 

basis van  de door de raad van  B leisw ijk vastgestelde, c.q . vast te stellen  

bestemmingsplan , exploitatiebegrotin g en  milieu zon erin g. 

 

H et bedrijven schap heeft tot taak om een  deel van  het Prisma bedrijvenpark 

(bestemmingsplan  H oefw eg-N oord) te on tw ikkelen . H et gaat met n ame om de 

verw ervin g van  gronden , de aan leg van  in frastru ctu u r en  de verkoop van  

bouw percelen  aan  derden  en  daarmee samenhangende zaken . De basis hiervoor is het 

vigerende bestemmingsplan  H oefw eg-N oord, de eerste partiële herzien in g hiervan  en  

de door het bedrijven schap vastgestelde (jaarlijks te actualiseren ) grondexploitatie en  

plan n in g.   

 

Doelen  dien en  specifiek, meetbaar en  tijdgebonden � u itgew erkt te zijn  en  bij te 

dragen  aan  bijbehorende beleidsdoelen  die de gemeen te n astreeft. H et doel van  de 

gemeen schappelijke regelin g is in  con crete, specifieke termen  u itgew erkt in  
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ru imtelijke plan n en  van  het Prisma bedrijvenpark. Door de 

samen w erkin gsovereenkomst met de private partijen  is de taak van  het 

bedrijven schap H oefw eg vooral gericht op het verkopen  van  grond bin n en  de kaders 

van  de op het gebied van  toepassin g zijn de bestemmingsplan n en  en  andere afspraken  

zoals verw oord in  de samen w erkin gsovereenkomst. In  de jaarlijkse programma 

begrotin gen  staat de plan n in g en  prognose van  de grondverkopen  per jaar vermeld in  

de paragraaf grondbeleid. Ook w ordt er een  overzicht van  de gerealiseerde 

grondverkopen  gegeven .�! Z odoende zijn  de doelen  specifiek, meetbaar en  

tijdgebonden  gemaakt. 

4-3� organ isatiestru ctu u r 

De inrichting van de organisatie van het bedrijvenschap Hoefw eg voldoet aan de gestelde 

norm en van de W gr. V an elke deelnem ende gem eente nem en tw ee collegeleden en één raadslid 

zitting in het A B. In het DB nem en alleen collegeleden deel. Het bedrijvenschap neem t deel aan 

de BV  Prism a Bleisw ijk Beheer en CV  Prism a Bleisw ijk. De BV  heeft een tw eekoppige directie, 

bestaande uit vertegenw oordigers van Fortis/A SR en M aaststede en treedt op als beherend 

vennoot van de CV . Bij de A lgem ene V ergadering van A andeelhouders (A V A ) van de BV  nem en 

tw ee w ethouders vanuit het bedrijvenschap deel. 

 

De ju ridische stru ctu u r van  het bedrijven schap H oefw eg bestaat u it de volgende 

organ en : 

algem een  bestu u r  

H et A B  bestaat u it totaal zes leden  die als volgt zijn  aan gew ezen . De raad van  elke 

deeln emende gemeen te w ijst u it zijn  midden , de voorzitter van  de raad en  de 

w ethouders daartoe in begrepen , drie leden  en  drie plaatsvervan gende leden  aan . V an  

de door de raad van  een  deeln emende gemeen te aan  te w ijzen  leden  van  het A B  

dien en  ten  min ste tw ee leden  deel u it te maken  van  het college van  B  enW van  de 

desbetreffende gemeen te. V an u it Lan sin gerland zijn  tw ee w ethouders en  een  raadslid 

in  het A B  vertegen w oordigd. Eén  w ethouder is zow el voorzitter van  het A B  als van  het 

DB . H et A B  dien t op grond van  de regelin g en  de Wgr tenmin ste tw eemaal per jaar te 

vergaderen . In  de praktijk vergadert het A B  on geveer vier keer per jaar. Zodoende 

w ordt aan  de Wgr voldaan .  

dagelijks bestu u r  

H et DB  ken t een  samen stellin g van  vier leden , bestaande u it de voorzitter, de 

plaatsvervan gend voorzitter en  tw ee leden  door het A B  u it te kiezen  u it hen  die 

daartoe zijn  aan gew ezen  door de raden  van  de deeln emende gemeen ten  en  voor zover 

deel u itmakend van  het college van  B  en  W. V an u it Lan singerland zijn  de tw ee 

w ethouders die zittin g hebben  in  het A B  hierin  vertegen w oordigd. 

voorzitter 

De voorzitter is gekozen  door en  u it het A B  u it hen  die teven s lid zijn  van  het college 

van  B  en  W van  Lan sin gerland. De plaatsvervan gend voorzitter w ordt door en  u it het 

A B  gekozen  u it hen  die teven s lid zijn  van  het college van  B  en  W van  Zoetermeer. De 

voorzitter vertegen w oordigt het bedrijven schap H oefw eg in  en  bu iten  rechte. V an u it 

Lan sin gerland n eemt een  w ethouder deze rol w aar, w at overeenkomt met de regelin g. 
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secretaris 

De secretaris van  het A B  en  het DB  is een  door of van w ege de gemeen te Lan sin gerland 

voor te dragen  ambtenaar en  w ordt door het A B  benoemd, geschorst en  on tslagen . 

H etzelfde is van  toepassin g op de aan stellin g van  een  plaatsvervan gende secretaris. 

Deze fu n ctie w ordt overeenkomstig de regelin g in gevu ld door een  fu n ction aris van  de 

gemeen te Lan sin gerland. 

directie 

De directie bestaat u it een  n ader door het A B  vast te stellen  aan tal leden  en  w ordt 

door het A B  benoemd, geschorst en  on tslagen . Onder veran tw oordelijkheid van  de 

directie is een  projectmanager belast met de aanstu rin g van  de u itvoerin gsorgan isatie. 

Onder veran tw oordelijkheid van  de directie is een  admin istrateu r c.q . con troller belast 

met het zorgdragen  voor de fin an ciële admin istratie, het beheer van  de 

vermogen sw aarden  en  het jaarlijks opmaken  van  de reken in g. V an af medio 2008 

w ordt de rol van  de directie vervu ld door een  fu n ction aris van  Zoetermeer, w at past in  

de regelin g. 

u itvoerin gsorgan isatie 

H et bedrijven schap H oefw eg heeft zelf geen  person eel in  dien st. In  het bedrijven schap 

H oefw eg bestond de oorspronkelijke tw eekoppige directie u it tw ee door de 

deeln emende gemeen ten  beschikbaar gestelde ambtenaren . H iervoor on tvan gen  de 

gemeen ten  jaarlijks een  vergoedin g van  het bedrijven schap ter dekkin g van  de 

gemaakte kosten  voor de verleende dien sten  ten  behoeve van  de regelin g. H alverw ege 

2008 is het directielid, dat n amen s de gemeen te Lan sin gerland optrad, vertrokken . 

Sin dsdien  bestaat de directie u it de beschikbaar gestelde fu n ction aris van  de 

gemeen te Zoetermeer. Dit is toegestaan  door de tw eede w ijzigin g van  de regelin g, 

w aarin  is opgenomen: ‘de directie bestaat u it een  n ader door het A B  vast te stellen  

aan tal leden ’.  

 

Z ow el de projectsecretaris als de projectmanager w orden  door de gemeen te 

Lan sin gerland beschikbaar gesteld. V an af 2008 is een  projectcon troller van u it de 

gemeen te Lan sin gerland betrokken  bij het bedrijven schap H oefw eg. De door de 

gemeen te Lan sin gerland beschikbaar gestelde fu n ction arissen  w erken  tegen  

kostendekkend tarief. V oor alle overige taken  w orden  extern e dien stverlen ers 

in geschakeld op ad-hoc en /of in terim-basis. Dit betreft ondermeer het verkrijgen  van  

adviezen  van  ju ridische, stedenbouw kundige, techn ische en  plan economische aard 

alsmede het voeren  van  de fin an ciële admin istratie. 
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Con form de afspraken  in  de samen w erkin govereenkomst is op 24 april 2006 de 

besloten  ven nootschap Prisma B leisw ijk Beheer (BV ) en  de commanditaire 

ven nootschap Prisma B leisw ijk (CV ) opgericht.  

 

De BV  heeft als aandeelhouders:  

• het bedrijven schap H oefw eg (31% ); 

• Fortis V astgoed On tw ikkelin g N V  (22% ); 

• Maasstede B leisw ijk N V  (47% ).  

H et maatschappelijk kapitaal van  de BV  bedroeg bij oprichtin g € 90.000. De BV  treedt 

op als beherend ven noot van  de CV . 

 

In  de CV  n emen  als commandites deel:  

• het bedrijven schap H oefw eg (30% );  

• Fortis V astgoed On tw ikkelin g N V  (21% ); 

• Maasstede B leisw ijk BV  (46% ); 

• de beherend ven noot (3% ).  

 

Op grond van  artikel 7 van  de oprichtin gsstatu ten  w ordt de commanditaire 

ven nootschap (CV ) bestu u rd en  vertegen w oordigd door de beherend ven noot. De 

ven noten  zijn  volgen s artikel 8 stemgerechtigd n aar kapitaalin bren g en  teven s op deze 

w ijze gerechtigd tot de jaarlijkse w in st op grond van  artikel 10. H et kapitaal van  de CV  

bedroeg bij oprichtin g € 100.000. 

 

De CV  Prisma B leisw ijk heeft geen  directie. De ven nootschap w ordt bestu u rd door de 

beherend ven noot (de BV ). Prisma B leisw ijk Beheer BV  heeft vooralsn og een  

tw eekoppige directie, bestaande u it vertegen w oordigers van  Fortis (A SR) en  

Maasstede.  
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A lgem en e V ergaderin g van  A andeelh ouders van  de BV  

De deeln emers aan  de A V A  bestaan  u it vertegen w oordigers van  Fortis (A SR), 

Maasstede en  het bedrijven schap H oefw eg. V an u it het bedrijven schap H oefw eg zijn  

hierbij tw ee w ethouders aan w ezig, n amelijk één  u it Lan sin gerland en  één  u it 

Zoetermeer. In  de onderzochte periode is de vertegen w oordigde w ethouder van u it 

Lan sin gerland n iet de w ethouder die als voorzitter van  het A B  fu n geert. De w ethouder 

van u it Zoetermeer treedt op als voorzitter van  de A V A . De betrokken  w ethouder 

van u it Lan sin gerland gaf aan  dat de in bren g in  de A V A  van u it het bedrijven schap 

H oefw eg eerst in tern  w ordt voorbesproken  met de andere DB-leden . Over zaken  die in  

de A V A  zijn  besproken  vin dt volgen s hem terugkoppelin g plaats n aar het DB en  A B  

van  het bedrijven schap H oefw eg, w at ook blijkt u it de geraadpleegde 

n otu len /verslagen . Daarn aast rapporteert hij ook aan  zijn  eigen  college van  B  en  W. 

4-4� govern an ce 

De toenm alige raad van de gem eente Bleisw ijk heeft de instrum enten die ter beschikking staan 

bij oprichting van de regeling niet volledig benut. O ver de stem verhouding/stem gew icht en 

om trent de toe- en uittreding en w ijziging zijn geen bepalingen opgenom en in de regeling. In 

financieel opzicht heeft de raad controle uitgeoefend door zijn ziensw ijze over de 

ontw erpbegroting kenbaar te m aken. De inform atievoorziening aan de raad voldoet niet geheel 

aan de afspraken, het tijdsaspect w erd niet altijd nageleefd. De raad heeft zijn 

toezichthoudende rol niet goed vorm gegeven. De toezichthoudende rol w ordt uitgevoerd door 

het raadslid dat zitting heeft in het A B van Hoefw eg. Er zijn echter geen afspraken gem aakt 

m et dit raadslid over de invulling van deze rol en de inform atievoorziening aan de raad. 

Hierdoor w ordt het raadslid gedw ongen om  voor een groot deel zelf invulling aan deze rol te 

geven.  

 

Govern an ce w ordt in  deze paragraaf opgesplitst in  drie paragrafen  w aarin  de 

onderdelen  stu ren  en  beheersen , veran tw oorden  en  toezicht achtereenvolgen s aan  de 

orde komen . 

4-4-1� stu ren  en  beh eersen  

De toenm alige raad van de gem eente Bleisw ijk heeft de instrum enten die ter beschikking staan 

bij oprichting niet volledig benut. De raad heeft destijds w elisw aar de sam enstelling van het A B 

bepaald, m aar over de stem verhouding/stem gew icht is niets verm eld in de regeling. O ok 

om trent de toe- en uittreding en w ijziging zijn geen bepalingen opgenom en in de regeling. Er 

zijn bevoegdheden toegekend aan het DB en A B. De toenm alige raad heeft er ook voor gezorgd 

dat het afleggen van verantw oording en het verstrekken van inlichtingen aan de raad zijn 

vastgelegd. In de onderzochte periode heeft de raad geen inform atieverzoeken gedaan aan het 

A B. Dit is grotendeels te verklaren door de ‘on-hold’ situatie in verband m et de ontw ikkelingen 

in het kader van Bleizo. 

De raad heeft de m ogelijkheid gehad om  financiële controle uit te oefenen door zijn ziensw ijze 

over de ontw erpbegroting naar voren te brengen. In de betreffende raadsvergaderingen is dit 

ook gebeurd. Het is niet bekend w elke financiële en inhoudelijke kaders er gelden buiten hetgeen 

w at al is opgenom en in de gem eenschappelijke regeling zelf. Er w orden geen financiële risico’s 

verw acht en zodoende is er geen risicodekking om trent het bedrijvenschap Hoefw eg opgenom en 

in het w eerstandsverm ogen van de gem eente. Binnen de gem eente is er geen centrale 

regiefunctie op verbonden partijen. Er is geen algem een toetsingskader voor de beoordeling van 

jaarstukken van gem eenschappelijke regelingen. W el is er op am btelijk niveau een financieel 

toetsingskader opgesteld dat voor het jaar 2009 is ingevuld ten behoeve van de interne controle. 
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De raad staat een  aan tal in strumen ten  ter beschikkin g om bij oprichtin g of w ijzigin g 

in vloed u it te oefen en  op gemeen schappelijke regelin gen . T u ssen tijds kan  de raad 

fin an cieel gezien  in vloed u itoefen en  door zijn  zien sw ijze over de on tw erpbegrotin g 

n aar voren  bren gen . De raad kan  voorn amelijk bij de oprichtin g van  de regelin g kaders 

stellen . B ij deze regelin g is de raad in  de onderzochte periode n iet betrokken  in  de 

opzetfase. De reden  hiervoor is omdat de regelin g is opgezet in  1996 en  er dus in  de 

onderzochte periode geen  sprake meer w as van  een  opzetfase. 

sam en stellin g A B  en  stem gew ich t 

Zoals eerder gezegd zijn  college en  raad samen  vertegen w oordigd in  het A B  van  

bedrijven schap H oefw eg. V an u it Lan sin gerland zijn  een  raadslid en  tw ee collegeleden  

vertegen w oordigd in  het A B , allen  zijn  ze aan gew ezen  door de raad. Deze regelin g 

stamt van  de periode vóór 8 maart 2006 en  is destijds ondertekend door zow el de 

raden  als de colleges van  B  en  W (zie paragraaf 1-5). Daarmee is het mogelijk gemaakt 

om raadsleden  zittin g te laten  n emen  in  het A B . V erder is er n och over de 

stemverhoudin g n och over het stemgew icht van  het A B  iets vermeld in  de regelin g. Er 

staat slechts het volgende opgenomen: ‘het algemeen  bestu u r kan  slechts 

beraadslagen  en  beslu iten , w an n eer de meerderheid van  zijn  leden  vertegen w oordigd 

is’.   

doelen  en  bevoegdh eden  

De doelstellin gen  en  taken  van  het bedrijven schap H oefw eg zijn  in  artikel 4 van  de 

regelin g beschreven . Daarn aast zijn  er door de raad taken  en  bevoegdheden  aan  het 

A B  en  DB toegekend. Een  overzicht van  de overgedragen  taken  en  bevoegdheden  is 

opgenomen  in  bijlage 8.  

 

De taakverdelin g tu ssen  A B  en  DB  is du idelijk afgebakend. De en ige bepalin g die voor 

ondu idelijkheid zou  kun n en  zorgen  is dat het A B  de bevoegdheden  draagt die n iet zijn  

opgedragen  aan  DB  of voorzitter. Dit is ondu idelijk aan gezien  n iet precies is 

aan gegeven  w elke taken  bij het bestu u r van  een  gemeen schappelijke regelin g zouden  

moeten  liggen . 

toetredin g, u ittredin g, w ijzigin g en  oph effin g 

In  de regelin g zijn  de zogenaamde overgan gs- en  slotbepalin gen  opgenomen . H ierin  

zijn  geen  bepalin gen  omtren t toe- en  u ittredin g opgenomen . Met betrekkin g tot 

w ijzigin g van  de regelin g is opgenomen  dat het DB en /of de raad van  een  

deeln emende gemeen te voorstellen  kan  doen  aan  het A B . Indien  het A B  w ijzigin g van  

de regelin g w en selijk acht, doet het DB  het door het A B  vastgestelde voorstel 

toekomen  aan  de raden  van  de deeln emende gemeen ten . De regelin g w ordt gew ijzigd 

w an n eer de in  de aanhef van  de regelin g genoemde bestu u rsorgan en  van  de 

deeln emende gemeen ten  met het voorstel van  het A B  hebben  in gestemd.  

 

De regelin g blijft bestaan  tot de gronden  van  het bedrijven schap H oefw eg geheel zijn  

u itgegeven . Opheffin g kan  op een  eerder tijdstip plaatsvinden  in dien  het A B  daartoe 

beslu it en  de raden  van  de deeln emende gemeen ten  bij een  een slu idend beslu it 

daarmee in stemmen . Eén  en  ander dien t onder goedkeu rin g van  Gedepu teerde Staten  

(GS) te gebeu ren . In  de praktijk zijn  er tot n u  toe tw ee w ijzigin gen  doorgevoerd in  de 

regelin g.   
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politieke con trole 

In  de regelin g staat dat zow el het A B  als het DB alle in lichtin gen  die door de raden  van  

deeln emende gemeen ten  w orden  gevraagd moeten  verstrekken . H ierbij w ordt geen  

termijn  genoemd. H et DB  dien t de gevraagde in lichtin gen  aan  het A B  te geven  of 

veran tw oordin g af te leggen  in dien  daartoe geroepen  door het A B . Daarn aast dien t een  

lid van  het A B  alle gevraagde in lichtin gen  te geven  aan  het bestuu rsorgaan  dat het lid 

heeft aan gew ezen . Ook kan  een  lid van  het A B , door de raad die het lid heeft 

aan gew ezen , ter veran tw oordin g w orden  geroepen  voor het door hem in  dat bestu u r 

gevoerde beleid. H et geven  van  in lichtin gen  en  het afleggen  van  veran tw oordin g 

gebeu rt op de in  de deeln emende gemeen te gebru ikelijke w ijze. V oorzover de 

rekenkamer het kon  n agaan  heeft de raad in  de onderzochte periode (2007-2009) geen  

gebru ik gemaakt van  deze mogelijkheid.  

 

In  de onderzochte periode heeft de raad geen  expliciete in formatieverzoeken  gedaan  

aan  het A B . Dit is grotendeels te verklaren  u it de ‘on -hold ‘ situatie in  verband met de 

on tw ikkelin gen  in  het kader van  B leizo. De in formatie rondom deze regelin g richtin g 

de raad loopt volgen s een  w ethouder mee in  de in formatievoorzien in g van  B leizo 

aan gezien  het grotendeels over hetzelfde gebied gaat. T even s gaf hij aan  dat in  de 

begin fase van  de regelin g kaders zijn  gesteld door de toenmalige raad op het gebied 

van  planologie en  de n etto con tan te w aarde. Daar dit al ver vóór de onderzochte 

periode heeft plaatsgevonden , is de rekenkamer dit n iet meer n agegaan . Wel is bij 

n avraag tijden s het gesprek met de projectdirecteu r gebleken  dat tegen  de 

achtergrond van  de ‘on -hold’ situatie w ordt gestreefd n aar een  voor deze regelin g en  

B leizo zo gun stig mogelijke tran sactie, w aarbij een  belan grijk aandachtspun t vormt 

dat de grondexploitatie van  het bedrijven schap H oefw eg met een  positief resu ltaat 

kan  w orden  afgerond. N aar verw achtin g zal dit ook gebeu ren . 

fin an ciële con trole 

Op grond van  de regelin g dien t het DB de on tw erp-begrotin g zes w eken  voordat zij aan  

het A B  w ordt aan geboden , toe te zenden  aan  de raden  van  de deeln emende 

gemeen ten . De raden  kun n en  dan  omtren t de on tw erpbegrotin g ‘van  hun  gevoelen s 

doen  blijken ’. V ervolgen s stelt het A B  de begrotin g, u iterlijk 1 ju li van  het jaar 

voorafgaande aan  het jaar w aarvoor de begrotin g dien t, vast. H et DB  zendt de 

begrotin g bin n en  een  maand n a vaststellin g aan  GS ter beoordelin g. 

 

Geheel con form afspraak heeft de raad de begrotin gen  en  jaarrekin gen  in  de 

onderzochte periode on tvan gen  (zie paragraaf 4-5). H ierdoor heeft de raad de 

mogelijkheid gehad om fin an ciële con trole u it te oefen en  en  zijn  zien sw ijze over de 

on tw erpbegrotin g n aar voren  te bren gen . In  de betreffende raadsvergaderin gen  is dit 

ook gebeu rd en  daar zijn  geen  bijzonderheden  n aar voren  gekomen . N a en ige 

discussie is in gestemd met de begrotin gen . 

fin an ciële en  in h oudelijke kaders 

Deze regelin g is opgestart in  de voormalige gemeen te B leisw ijk. H et is voor de 

rekenkamer n iet mogelijk gebleken  om n a te gaan  w elke fin an ciële en  inhoudelijke 

kaders zijn  meegegeven  door de raad bu iten  hetgeen  w at al opgenomen  is in  de 

gemeen schappelijke regelin g zelf. In  een  gesprek met het raadslid, dat zittin g heeft in  

het A B , gaf hij zelf aan  ook n iet bekend te zijn  met even tuele fin an ciële en  

inhoudelijke kaders. H et leek hem dat het fin an ciële kader gericht w as op het 

realiseren  van  een  fin an cieel positief resu ltaat. In  de onderzoeksperiode 2007-2009 
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hebben  de activiteiten  van  het bedrijven schap H oefw eg min  of meer stilgelegen  

van w ege de ‘on -hold’ situatie in  verband met B leizo. 

risicobeh eersin g 

T en  aan zien  van  de risicoverdelin g zijn  in  de gemeen schappelijke regelin g ondermeer 

de volgende bepalin gen  (artikel 24 en  25) opgenomen: 

�� ten  behoeve van  het startkapitaal w ordt door de deeln emende gemeen ten  een  n ader 

vast te stellen  fin an ciële bijdrage verleend; 

�� de deeln emende gemeen ten  zu llen  er steeds zorg voor dragen  dat het 

bedrijven schap H oefw eg te allen  tijde over voldoende middelen  beschikt om aan  al 

zijn  verplichtin gen  jegen s derden  te kun n en  voldoen ; 

�� de fin an ciële in bren g en  de risicoverdelin g geschiedt op basis van  50% -50%  per 

deeln emende gemeen te. 

H et bedrijven schap H oefw eg n eemt voor 30%  deel in  de CV  en  voor 31%  in  de BV . H et 

bedrijven schap H oefw eg draagt voor gelijke percen tages het fin an ciële risico ten  

aan zien  van  de w in st- en  verliesreken in g van  de CV /BV  Prisma B leisw ijk. V oor de 

komende jaren  w orden  geen  fin an ciële risico’s verw acht bij deze regelin g omdat de 

gronden  w orden  doorverkocht aan  B leizo. In  de begrotin g 2010-2013 van  de gemeen te 

Lan sin gerland zijn  in  de paraaf w eerstandsvermogen  zodoende geen  fin an ciële 

risico’s met betrekkin g tot deze regelin g in gecalcu leerd. 

 

In  de jaarreken in g 2008 van  bedrijven schap H oefw eg is een  vorderin g van  circa 

€ 75.000 opgenomen  op de gemeen ten  Lan sin gerland en  Z oetermeer in  verband met 

de ‘on -hold’ situatie als gevolg van  het programma B leizo.�" Dit is zoals eerder 

aan gegeven  in  hoofdstuk 3 in  overeen stemming met de afspraken  zoals vastgelegd in  

de bestu u rsovereenkomst tussen  beide gemeen ten . 

in tern  toezich t 

H et in tern  toezicht bestaat volgen s de rekenkamer u it toezicht van u it de gemeen te en  

toezicht van u it de project/u itvoerin gsorgan isatie. H et toezicht van u it de ambtelijke 

organ isatie van  Lan sin gerland is vanaf de zomer van  2008 n iet op stru ctu rele w ijze 

organ isatorisch in gevu ld. De directeu rsfu n ctie van u it Lansin gerland is n amelijk 

sin dsdien  n iet op structu rele w ijze in gevu ld, terw ijl deze persoon  teven s fu n geerde als 

dossierhouder van  deze gemeen schappelijke regelin g. In  de periode zomer 2008- 

september 2009 is de dossierhoudersrol en ige tijd in gevu ld door een  extern  

in gehuu rde kracht. Ein d 2009 w as er formeel geen  ambtelijke dossierhouder van  deze 

regelin g. H et raadslid dat zittin g heeft in  het A B  heeft tijden s een  gesprek aan gegeven  

behoefte te hebben  aan  een  stru ctu rele in vu llin g van  deze fu n ctie in  verband met 

voorbesprekin gen  voorafgaand aan  A B -vergaderin gen .  

 

B in n en  de gemeen te is geen  cen trale regiefu n ctie op gemeen schappelijke regelin gen . 

Er is geen  algemeen  toetsin gskader voor de beoordelin g van  jaarstukken  van  

gemeen schappelijke regelin gen . B in n en  de u itvoerin gsorgan isatie is een  

projectcon troller aan getrokken  die met n ame de fin an ciële beoordelin g u itvoert. 

H ierbij w ordt een  fin an cieel toetsin gskader gehan teerd dat voor het jaar 2009 is 

in gevu ld ten  behoeve van  de in tern e con trole. Daarn aast zijn  een  fin an ciële 

verorden in g, con troleverorden in g en  treasu rystatu u t, allen  u it 2007, van  kracht. 
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4-4-2� veran tw oorden   

De inform atievoorziening aan de raad voldoet niet geheel aan de gestelde norm en van de W gr 

en de afspraken zoals vastgelegd in de gem eenschappelijke regeling. Het tijdigheidsaspect w erd 

niet altijd nageleefd. De verantw oordingsinform atie van het bedrijvenschap Hoefw eg, voor w at 

betreft de paragraaf verbonden partijen, voldoet aan de gestelde norm en van het BBV . Het 

bedrijvenschap Hoefw eg w ordt in elk van de door de rekenkam er onderzochte docum enten 

genoem d in de paragraaf verbonden partijen. De inform atie over het bedrijvenschap Hoefw eg in 

de begroting en rekening sluit niet goed op elkaar aan. 

 

In  het algemeen  bestaat de veran tw oordin gsin formatie richtin g de raad u it de 

begrotin g en  jaarreken in g. Deze jaarstukken  w orden  eerst behandeld in  de commissie 

Wonen  en  Werken , w aarn a de stukken  al dan  n iet als hamerstukken  w orden  

in gebracht bij de plen aire raadsvergaderin g zodat de raad ‘zijn  gevoelen  kan  doen  

blijken ’. In  het geval van  gemeen schappelijke regelin gen  is het op grond van  de Wgr 

verplicht om de con ceptbegrotin g voorafgaand aan  vaststellin g door het A B  voor te 

leggen  aan  de raden  van  de deeln emende gemeen ten . Dit geldt echter n iet voor de 

jaarreken in g ten zij specifieke bepalin gen  hieromtren t zijn  opgenomen  in  de regelin g. 

Daarn a volgt de vaststellin g in  het A B  en  w orden  de jaarstukken  n aar de 

Gedepu teerde Staten  (GS) gestu u rd. Een  overzicht hiervan  staat opgenomen  in   

tabel 4-1. Daarn aast on tvan gt de raad ook in formatie in  de paragraaf verbonden  

partijen  zoals vermeld in  de gemeen telijke jaarstukken  van  Lan sin gerland. Deze 

in formatie dien t te voldoen  aan  bepaalde eisen  u it het BBV . De rekenkamer heeft 

getoetst of de in formatie voldoet aan  de gestelde eisen . Een  samenvattin g hierover 

staat aan  het ein d van  deze paragraaf. In  bijlage 7 staat het volledige overzicht 

opgenomen . 
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A an vu llend in  de gemeen schappelijke regelin g is een  bepalin g (artikel 11) opgenomen  

dat het A B  de volgende stukken  aan  de raden  van  de deeln emende gemeen ten  ter 

ken n is bren gt, te w eten : a) de aankoop en  verkoop, erfpachtsu itgifte of verhuu r van  

on roerende zaken ; b) de begrotin g en  de reken in g met de daarbij behorende stukken . 

Dit beteken t dat in  de regelin g is vastgelegd dat de raad zow el de begrotin g als de 

reken in g krijgt. H et is op grond van  de Wgr n iet verplicht om de jaarreken in g n aar de 

raad te stu ren . T en  aan zien  van  de reken in g is de bepalin g opgenomen  dat het A B  de 

reken in g u iterlijk 1 ju li vaststelt. V an  deze vaststellin g zou  het DB  mededelin g aan  de 

raden  van  de deeln emende gemeen ten  moeten  doen . T even s w ordt de reken in g 

bin n en  een  maand n a vaststellin g met bijbehorende stukken  aan  de GS gezonden . 
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Uit tabel 4-1 is af te leiden  dat de begrotin g 2010 en  de jaarreken in gen  voor de jaren  

2006 en  2008 n iet tijdig zijn  vastgesteld door het A B . Wel zijn  de jaarstukken  tijdig 

volgen s de Wgr in gediend bij de GS. Opmerkelijk is dat de begrotin g 2008 eerst w erd 

vastgesteld door het A B  en  daarn a pas w erd behandeld in  de raadsvergaderin g van  

Lan sin gerland, w aarbij er sprake w as van  een  omgekeerde volgorde daar de 

behandelin g in  de commissie Wonen  en  Werken  volgde n a de raadsvergaderin g. Uit 

gesprekken  blijkt dat er n aast de toezendin g van  de begrotin g en  reken in g verder geen  

specifieke afspraken  met de raad zijn  gemaakt omtren t aan leverin g van  in formatie. 

De rekenkamer con stateert dat de in formatievoorzien in g aan  de raad n iet geheel 

voldoet aan  de gestelde n ormen  con form de Wgr en  de afspraken  zoals vastgelegd in  

de gemeen schappelijke regelin g, het tijdigheidsaspect w erd n iet altijd n ageleefd. Uit 

de ambtelijke reactie van  de gemeen te Lan sin gerland blijkt dat het tijdigheidsaspect 

(gelet op de behandelin g in  de raden ), de vaststellin g van  de jaarstukken  vóór 1 ju li, in  

de praktijk n auw elijks mogelijk is. H et bedrijven schap H oefw eg is erg afhankelijk van  

de vergaderdata van  de raden .�#  

paragraaf verbonden  partijen  in  veran tw oordin gsin form atie bedrijven sch ap  H oefw eg 

Op grond van  het BBV  (zie bijlage 2 n ormenkader) w orden  bepaalde eisen  gesteld aan  

de in formatie in  de begrotin g en  jaarreken in g. Con form voorschriften  is zow el in  de 

begrotin g als in  de jaarreken in g van  het bedrijven schap H oefw eg een  aparte paragraaf 

verbonden  partijen  opgenomen . Ook is in  de jaarreken in g van  het bedrijven schap 

H oefw eg in  de balan s op de post deeln emin gen  (als onderdeel van  de fin an ciële vaste 

activa) de bijdrage van  het bedrijven schap in  het aandelen kapitaal van  de CV /BV  

Prisma B leisw ijk gepresen teerd.  

paragraaf verbonden  partijen  op  gem een telijk n iveau  

H et bedrijven schap H oefw eg w ordt in  elk van  de door de rekenkamer onderzochte 

documen ten  genoemd in  de paragraaf verbonden  partijen . De in formatie over het 

bedrijven schap in  de begrotin g en  jaarreken in g slu it n iet goed op elkaar aan . Er w ordt 

in  de jaarreken in g geen  veran tw oordin g afgelegd over de genoemde activiteiten  in  de 

begrotin g. De jaarreken in g 2007 en  begrotin g 2008 bieden  beperkte in formatie over het 

bedrijven schap H oefw eg. Openbaar belan g, belan g van  de gemeen te, eigen  en  vreemd 

vermogen  w orden  hierin  n iet genoemd. In  de begrotin g 2010-2013 w ordt deze 

in formatie w el verstrekt. Ook w ordt hier voor het eerst het fin an cieel resu ltaat 

genoemd.  

4-4-3� toezich t 

Jaarlijks w ordt een jaarrekeningcontrole uitgevoerd door een externe accountant. Binnen het 

bedrijvenschap heeft de raad het bestuurlijk toezicht toegew ezen aan het raadslid dat zitting 

heeft in het A B. De A B-leden bepalen zelf hoe zij de toezichtsfunctie invullen, door de raad zijn 

geen specifieke taken opgedragen. 

 

Jaarlijks w ordt een  jaarreken in gcon trole u itgevoerd door een  extern e accoun tan t. V oor 

de jaarreken in g 2008 heeft de accoun tan t een  rechtmatigheids- en  

getrouw heidsverklarin g afgegeven . 

 

B in n en  het bedrijven schap H oefw eg heeft de raad de bestu u rlijke toezichtfu n ctie 

belegd bij het A B . Uit gesprekken  blijkt dat de A B -leden , w aaronder ook het raadslid 
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dat zittin g n eemt in  het A B  van  het bedrijven schap H oefw eg, geen  specifieke taken  

hebben  meegekregen  van  de raad en  geheel vrij zijn  in  het u itvoeren  van  hun  

toezichtfu n ctie.  

4-5� doeltreffen dh eid 

De raad heeft geen toetsingscriteria opgesteld om  te controleren of de doelen (binnen de 

afgesproken kaders) w orden gerealiseerd. Eind 2009 kan de rekenkam er nog niet beoordelen of 

de doelen binnen de inhoudelijke en financiële kaders gehaald zullen w orden, aangezien de 

uitvoering van de w erkzaam heden is opgeschort. 

 

Met betrekkin g tot doeltreffendheid dien en  doelen  aan  de voorkan t goed te w orden  

vastgelegd en  tu ssen tijds gemon itord te w orden  aan  de hand van  toetsin gscriteria. Er 

zijn  door de raad geen  toetsin gscriteria opgesteld om te bepalen  of doelen  bin n en  de 

vastgestelde fin an ciële en  in houdelijke kaders gerealiseerd w orden . De rekenkamer 

heeft u it gesprekken  vern omen  dat in  de begin fase van  de regelin g kaders zijn  gesteld 

op het gebied van  planologie en  de n etto con tan te w aarde. Daar dit al ver vóór de 

onderzochte periode heeft plaatsgevonden , is de rekenkamer dit n iet meer n agegaan . 

H ierbij heeft de raad, voorzover de rekenkamer dit kon  n agaan , geen  toetsin gscriteria 

opgesteld om te bepalen  of doelen  bin n en  de kaders w orden  behaald. Overigen s 

hebben  de activiteiten  vanaf 2007 min  of meer stilgelegen . V oor een  groot deel van  de 

door het bedrijven schap H oefw eg n og u it te geven  gronden  heeft de u itgifte ‘on -hold’ 

gestaan  in  afw achtin g van  de on tw ikkelin gen  omtren t B leizo. Beslu itvormin g hierover 

is ein d 2009 n og n iet afgeron d. Ein d 2009 kan  de rekenkamer n og n iet te beoordelen  of 

de doelen  bin n en  de inhoudelijke en  fin an ciële kaders gehaald zu llen  w orden , 

aan gezien  de u itvoerin g van  de w erkzaamheden  is opgeschort. 
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5� G roen zon e Berkel-Pijn acker-N ootdorp  

5-1� in leidin g 

In  dit hoofdstuk w orden  de feiten  en  onderzoeksbevindin gen  gepresen teerd die n odig 

zijn  voor bean tw oordin g van  de onderzoeksvragen  met betrekkin g tot de 

gemeen schappelijke regelin g Groen zone�� Berkel-Pijn acker-N ootdorp. H ieraan  

voorafgaand zal een  korte omschrijvin g van  deze gemeen schappelijke regelin g met de 

daarbij behorende organ isatie w orden  gegeven . 

5-2� gesch ieden is en  doel van  de regelin g 

De provincie Zuid-Holland is initiatiefnem er van het project G roenblauw e Slinger, w aarvan de 

G roenzone een onderdeel is. Het project w ordt voor het grootste gedeelte gefinancierd m et geld 

van deze provincie. De gem eenschappelijke regeling is op 26 septem ber 2006 aangegaan door 

de gem eenteraden en colleges van Berkel en Rodenrijs en Pijnacker-N ootdorp. In de 

gem eenschappelijke regeling G roenzone zijn geen duidelijke doelen vastgelegd. Het m asterplan 

G roenzone verm eldt w el specifieke, m eetbare en tijdgebonden doelen. 

gesch ieden is 

H et provin ciaal bestu u r van  Z u id-H olland zet zich sin ds 1994 in  om doorlopende 

n atu u r- en  recreatiegebieden  te maken  in  de open  ru imte tu ssen  de steden  rond  

Den  H aag en  Rotterdam. Met het programma Groenblauw e Slin ger beoogt de provin cie 

deze gebieden  groen  te houden  en  op sommige plekken  u it te breiden  met n atu u r en  

recreatie. De Groenblauw e Slin ger bestaat in  totaal u it vijf groen e deelgebieden : Land 

van  Wijk en  Wouden , Balij- en  B ieslandse Bos, Groen zon e Berkel-Pijn acker en  

Bergboezem Polder van  Oude Leede, Oude Leede en  Midden -Delfland.  

De provin cie Z u id-H olland is dus in itiatiefn emer van  het programma Groenblauw e 

Slin ger (en  daarmee de Groen zone) en  is ook voor het gehele programma 

veran tw oordelijk. H et Rijk en  andere partn ers hebben  ca. € 160 miljoen  beschikbaar 

gesteld voor de realisatie. De provin cie in vesteert daarn aast n og on geveer € 25 

miljoen .  

 

De volgende stap in  de samen w erkin g tu ssen  alle partijen  is gezet op 22 n ovember 

2001. T oen  is door de deeln emende partijen  en  het min isterie van  Landbouw , N atuu r 

en  V oedselkw aliteit (LN V ) een  in ten tieverklarin g ondertekend met betrekkin g tot het 

tran sformatiegebied Groen zone – Bergboezem als onderdeel van  de region ale 

groen stru ctu u r van  de Groenblauw e Slin ger. 

 

N a het teken en  van  de in ten tieverklarin g is de gemeen schappelijke regelin g, als 

bedoeld in  art. 1 van  de Wet gemeen schappelijke regelin gen  (Wgr), bij beslu it van  28 

september 2006 aan gegaan  tu ssen  de gemeen teraden  én  de colleges van  Pijn acker-

N ootdorp en  Berkel en  Roden rijs, n u  deel u itmakend van  de gemeen te Lan sin gerland. 
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Bron : w ebsite provin cie Z u id-H ollan d 

 

Gelijktijdig met het onderteken en  van  de regelin g door de colleges en  raden  van  de 

deeln emende gemeen ten  w erd ook een  bestu u rsconvenan t getekend door de 

betrokken  partijen . H ierin  zijn  de afspraken  tu ssen  provin cie Z u id-H olland, de 

gemeen te Pijn acker-N ootdorp en  de gemeen te Berkel en  Roden rijs vastgelegd. De 

afspraken  u it de eerder getekende in ten tieverklarin g w orden  hierin  

geoperation aliseerd. De gemeen ten  blijven  onder bepaalde condities veran tw oordelijk 

voor de in richtin g van  het gebied en  de provin cie Z u id-H olland is fin an cieel en  

operation eel veran tw oordelijk voor de grondverw ervin g. De gemeen ten  Pijn acker-

N ootdorp en  het H oogheemraadschap van  Delfland hebben  – onder met de provin cie 

overeen gekomen  voorw aarden  – de veran tw oordelijkheid op zich genomen  om de 

Groen zon e en  de Bergboezem te realiseren . De Dien st Landelijk Gebied (DLG)�� is in  

opdracht van  de provin cie Z u id-H olland veran tw oordelijk voor de grondverw ervin g en  

w erkt het Masterplan  u it in  een  voorlopig en  defin itief on tw erp. Daarn aast bevat het 

convenan t bepalin gen  over periodiek overleg tu ssen  betrokkenen , het tijdelijk beheer 

en  ein dbeheer van  de groen zon e. 

 

Op 22 december 2006 zijn  dit con venan t ‘Bestu u rsconvenan t, Groen zon e Berkel-

Pijn acker – bergboezem Polder van  Oude Leede’ en  een  fin an cierin gsarran gemen t als 

onderdeel van  de region ale groen stru ctu u r Groenblauw e Slin ger door alle betrokken  

  

���������������%�	(-��
����������
��
�!�����
��
���
��
�
�����
��
�!��
�
���
��
���!
�
���	����������%�������������������������������
��
�
��
��

�
������!�
��
���������""��
�

�����
�
�
��0*���!����������
���
�

��������!!
�1��



 

 

63 sturen op afstand 

partijen  ondertekend. V an  2006 tot december 2008 is er sprake gew eest van  een  

‘slapende regelin g’. Per 1 december 2008 is de regelin g middels een  con stitu tion eel 

beraad operation eel gew orden . 

doel van  de regelin g 

In  de gemeen schappelijke regelin g ‘Groen zon e Pijn acker-Berkel en  Bergboezem Oude 

Leede’ w orden  de doelen  van  de Groen zone n iet genoemd. In  het strategisch 

groenproject ‘de Groenblauw e Slin ger’, w aar de Groen zon e onderdeel van  is, zijn  de 

volgende u itgan gspun ten  (doelen ) geformu leerd voor de Groen zon e:  

�� de ecologische on tw ikkelin g in  de vorm van  w eide-, moeras- en  w atervegetaties en  

bijhorende faun a; 

�� landschapsverbeterin g door het verw ijderen  van  bebouw in g en  verrommelin g, het 

accen tueren  van  het oorspronkelijke reliëf en  het graven  van  een  n ieu w  

landschapselemen t: de Berkelse V aart; 

�� het aanbieden  van  recreatievoorzien in gen  in  de vorm van  voet- en  fietspaden , 

kanorou tes en  speelvoorzien in gen . De Groen zon e is en erzijds u itloopgebied voor de 

aan liggende w oon w ijken  en  anderzijds verbindin gsschakel voor doorgaand 

recreatief fietsverkeer (Groen B lauw eSlin ger); 

�� het vergroten  van  de w aterbergin g door het graven  van  w atergan gen , zoveel 

mogelijk in  combin atie met bovengenoemde doelstellin gen , en  het verbeteren  van  

de w aterkw aliteit. 

 

Doelen  dien en  specifiek, meetbaar en  tijdgebonden �� u itgew erkt te zijn  en  bij te 

dragen  aan  bijbehorende beleidsdoelen  die de gemeen te n astreeft. H et doel van  de 

regelin g komt in  de oprichtin gsdocumen ten  n aar voren  u it de taken  van  de 

u itvoerin gsorgan isatie. Deze organ isatie heeft tot doel de in richtin g van  de Groen zon e 

en  de Bergboezem Oude-Leede te organ iseren  en  u it te voeren , bin n en  de fin an ciële en  

ru imtelijke kaders die zijn  vastgelegd in  het Masterplan  en  het bestu u rsconvenan t. Dit 

doel is in  con crete, specifieke termen  u itgew erkt in  een  Masterplan , w aarn aar w ordt 

verw ezen  in  de gemeen schappelijke regelin g. De doelen  zijn  zow el tu ssen tijds als 

achteraf meetbaar. Daarn aast zijn  de doelen  tijdgebonden , de regelin g is in  2006 

aan gegaan  voor een  periode van  10 jaar. V olgen s de plan n in g dien t de Groen zon e 

echter ein d 2013 al gerealiseerd te zijn . 

5-3� organ isatiestru ctu u r 

De inrichting van de organisatie voldoet aan de bepalingen uit de W gr. De organisatie van 

G roenzone bestaat uit een DB, w aarin één collegelid van elk van de deelnem ende gem eenten 

plaatsneem t, en een A B w aarin van elk van de deelnem ende gem eenten tw ee raadsleden zitting 

nem en. Daarnaast is er per 1 januari 2009 een uitvoeringsorganisatie opgericht. Binnen de 

uitvoeringsorganisatie heeft het projectbureau de verantw oordelijkheid voor de inrichting en 

oplevering van het plangebied. 
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Bron : u itvoerin gsorgan isatie Groen zon e 

 

De ju ridische stru ctu u r van  Groen zon e bestaat u it de volgende organ en : 

algem een  bestu u r  

H et A B  bestaat u it totaal zes leden . In  de gemeen schappelijke regelin g is w eergegeven : 

‘de raad van  elke deeln emende gemeen te w ijst u it dien s raad tw ee leden  (en  

vervan gers) aan  en  u it het college één  lid (en  vervan ger) aan ’.  

In  de raadsvergaderin g van  24 april 2008�� zijn  een  w ethouder en  tw ee raadsleden  van  

de gemeen te Lan sin gerland benoemd tot leden  van  het A B . De w ethouder is voorzitter 

van  het A B  en  ook DB-lid. H et A B  dien t min imaal tw ee keer per jaar bijeen  te komen . 

H et A B  komt in  de praktijk on geveer vier keer per jaar bij elkaar. Daarmee w ordt 

voldaan  aan  de Wgr. 

dagelijks bestu u r  

In  de regelin g staat dat het DB  bestaat u it tw ee leden  en  w ordt gevormd door leden  

van  het A B  die behoren  tot de colleges van  de deeln emende gemeen ten . 

H et DB  ken t in  de praktijk inderdaad een  samen stellin g van  tw ee leden , n amelijk één  

w ethouder van  de gemeen te Pijn acker-N ootdorp en  één  w ethouder van  de gemeen te 

Lan sin gerland. Deze tw ee leden  maken  beiden  ook deel u it van  het A B . H et DB  komt 

on geveer een s per maand bij elkaar.  
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voorzitter 

De voorzitter w ordt gekozen  door het A B  u it leden  die teven s zijn  aan gew ezen  als lid 

van  het DB. H et voorzitterschap rou leert gedu rende de zittin gsduu r van  het A B  onder 

de leden  van  de deeln emende gemeen ten . Elke tw ee jaar w ordt een  n ieu w e voorzitter 

aan gesteld. Ein d 2009 is de w ethouder van  de gemeen te Pijn acker-N ootdorp voorzitter.  

secretaris en  directeu r 

De secretaris en  directeu r w orden  door het A B  benoemd, geschorst en  on tslagen . H et 

zijn  on veren igbare fu n cties. De secretaris onderteken t mede alle stukken  die van  het 

A B  en  van  het DB u itgaan . De directeu r is veran tw oordelijk voor de admin istratie, het 

beheer van  vermogen sw aarden  en  het jaarlijks opmaken  van  de reken in g. 

u itvoerin gsorgan isatie 

Per 1 jan uari 2009 is de u itvoerin gsorgan isatie van  Groen zone opgericht. Deze 

organ isatie bestaat u it een  projectbu reau  met een  projectdirecteu r, een  

projectassisten t, een  secretaris en  een  admin istrateu r. De laatste tw ee fu n ction arissen  

zijn  in  dien st van  de gemeen te Lan sin gerland. De u itvoerin gsorgan isatie is 

veran tw oordelijk voor de in richtin g en  opleverin g van  het plan gebied aan  de provin cie 

Z u id-H olland, in  overeen stemming met het in richtin gsplan . 

 

N aast het projectbu reau  zijn  er een  managemen tteam (MT ) en  projectgroepen  

samengesteld. H et MT  komt een s per maand bij elkaar. In  het MT  zijn  de 

dossierhouders van  beide gemeen ten , de projectorgan isatie, Staatsbosbeheer, het 

H oogheemraadschap Delfland en  DLG vertegen w oordigd. De projectorgan isatie staat 

onder leidin g van  de directeur van  de gemeen schappelijke regelin g. In  de begrotin g 

2010 is w eergegeven  dat in  2010 de volgende projectgroepen  actief zijn :  

• projectgroep Ru imte voor Ru imte; 

• projectgroep(en ) planon tw ikkelin g per deelgebied; 

• projectgroep(en ) u itvoerin g per deelgebied; 

• projectgroep commun icatie; 

• projectgroep Bergboezem; 

• projectgroep FES Oostland.  

 

Deze projectgroepen  hebben  zelfstandige opdrachten . In  de projectgroepen  zijn  

medew erkers van  DLG, het H oogheemraadschap van  Delfland, de gemeen ten  

Lan sin gerland en  Pijn acker-N ootdorp vertegen w oordigd. V oor het u itvoeren  van  de 

(deel)opdrachten  w orden  aparte in tegrale (on tw erp)teams samengesteld u it de 

projectgroepen .�� V oor de u itvoerin g w orden  door de projectdirecteu r u ren  in gekocht 

bij DLG. DLG is voor het project Groen zon e veran tw oordelijk voor het aankopen  van  de 

grond en  de in richtin g van  het gebied.  

5-4� govern an ce 

Er zijn door de raad onvoldoende w aarborgen ingebouw d om  ervoor te zorgen dat de doelen 

van G roenzone binnen de gestelde financiële en inhoudelijke kaders w orden bereikt. De raad 

heeft invloed uitgeoefend op de sam enstelling en de bevoegdheden van het bestuur van de 

regeling en afspraken vastgelegd ten aanzien van verantw oording, w ijziging en opheffing. De 

raad oefent zijn controlerende taak nog onvoldoende uit. Er w ordt nog niet toegezien op een 

effectieve en efficiënte w erking van de regeling. De inform atievoorziening aan de raad is voor 
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w at betreft de begroting 2010 niet tijdig gew eest. Desondanks w ordt er door de raad niet om  de 

ontbrekende inform atie gevraagd en w ordt het bestuur van de regeling niet ter verantw oording 

geroepen. O ok heeft de raad zijn toezichthoudende rol nog niet goed vorm gegeven. De 

toezichthoudende rol w ordt in zijn geheel uitgevoerd door de raadsleden die zitting hebben in 

het A B van G roenzone. Er zijn echter geen duidelijke afspraken gem aakt m et deze raadsleden 

over de invulling van deze rol en de inform atievoorziening aan de raad. Hierdoor geven zij voor 

een groot deel zelf invulling aan deze rol. 

 

Govern an ce w ordt in  deze paragraaf opgesplitst in  drie paragrafen  w aarin  de 

onderdelen  stu ren  en  beheersen , veran tw oorden  en  toezicht achtereenvolgen s aan  de 

orde komen . 

5-4-1� stu ren  en  beh eersen  

De toenm alige raad heeft de instrum enten die ter beschikking staan bij oprichting voor een 

groot deel benut. De raad heeft destijds de sam enstelling van het A B en het stem gew icht van 

A B-leden bepaald. Er zijn bevoegdheden toegekend aan A B en DB. O m trent w ijziging en 

opheffing zijn bepalingen opgenom en in de gem eenschappelijke regeling. De raad heeft er ook 

voor gezorgd dat het afleggen van verantw oording en het verstrekken van inlichtingen aan de 

raad zijn vastgelegd. Tussentijds heeft de raad tot nu toe nog geen gelegenheid gekregen om  

financiële controle uit te oefenen. Eind 2009 is de begroting 2010 nog niet aan de orde gew eest 

in een raadsvergadering. Binnen de gem eente is er geen centrale regiefunctie op verbonden 

partijen. Er is geen algem een toetsingskader voor de beoordeling van jaarstukken van 

gem eenschappelijke regelingen. W el is er op am btelijk niveau een am btenaar aangew ezen als 

dossierhouder, die de jaarstukken alleen beleidsm atig toetst. 

 

De raad staat een  aan tal in strumen ten  ter beschikkin g om bij oprichtin g of w ijzigin g 

in vloed u it te oefen en  op gemeen schappelijke regelin gen . T u ssen tijds kan  de raad 

fin an cieel gezien  in vloed u itoefen en  door zijn  zien sw ijze over de on tw erpbegrotin g 

n aar voren  bren gen .  

sam en stellin g A B  en  stem gew ich t 

Zoals eerder gezegd zijn  college en  raad samen  vertegen w oordigd in  het A B  van  

Groen zon e. H et A B  bestaat u it tw ee raadsleden  en  een  collegelid van  de gemeen te 

Lan sin gerland, allen  aan gew ezen  door de raad. Deze regelin g is opgericht n a 6 maart 

2006 en  is een  ‘mengvorm’ in  die zin  dat zow el de raden  als de colleges van  de 

deeln emende gemeen ten  bevoegdheden  hebben  overgedragen  (zie paragraaf 1-5). 

Zow el raads- als collegeleden  mogen  daarom zittin g n emen  in  het A B . De 

stemverhoudin g bin n en  het A B  is ook door de raad bepaald. B in n en  het A B  telt iedere 

stem even  zw aar. V ertegen w oordigers bren gen  tezamen  één  stem u it. Beslu iten  

kun n en  alleen  w orden  gen omen  als van  alle deeln emende gemeen ten  tenmin ste tw ee 

leden  aan w ezig zijn .  

doelen  en  bevoegdh eden  

Er is geen  du idelijk afgebakend doel vastgelegd in  de gemeen schappelijke regelin g 

Groen zon e. H et doel van  de regelin g w ordt w el du idelijk u it de taken  van  de 

u itvoerin gsorgan isatie: ‘de u itvoerin gsorgan isatie heeft als doel de in richtin g van  de 

Groen zon e en  de Bergboezem Oude Leede te organ iseren  en  u it te (laten ) voeren , 

bin n en  de fin an ciële en  ru imtelijke kaders zoals die zijn  vastgelegd in  het Masterplan  

Groen zon e Berkel-Pijn acker en  het bestu u rsconvenan t’.  
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Er zijn  bevoegdheden  aan  het A B , DB  en  u itvoerin gsorgan isatie toegekend door de 

raad. Een  overzicht van  de overgedragen  bevoegdheden  is opgenomen  in  bijlage 8. De 

taakverdelin g tu ssen  A B  en  DB  is du idelijk afgebakend. De en ige bepalin g die voor 

ondu idelijkheid zou  kun n en  zorgen  is dat het A B  de bevoegdheden  draagt die n iet zijn  

opgedragen  aan  het DB  of de voorzitter. Dit is ondu idelijk aan gezien  n iet precies is 

aan gegeven  w elke taken  bij het bestu u r van  een  gemeen schappelijke regelin g zouden  

moeten  liggen . Er is in  de gemeen schappelijke regelin g ook een  bepalin g opgenomen  

omtren t het doorvoeren  van  w ijzigin gen  in  bevoegdheden . Door het A B  overgedragen  

bevoegdheden  kun n en  w orden  gew ijzigd door n ieu w e beslu iten  van  het A B .  

toetredin g, u ittredin g, w ijzigin g en  oph effin g 

In  de gemeen schappelijke regelin g zijn  geen  bepalin gen  over toe- en  u ittredin g 

opgenomen . Er zijn  w el bepalin gen  opgenomen  over w ijzigin g en  opheffin g. De 

regelin g kan  tu ssen tijds w orden  gew ijzigd op voorstel van  het A B  en  goedkeu rende 

beslu iten  hierop van  de raden  van  de deeln emende gemeen ten .  

De regelin g is in  prin cipe aan gegaan  voor een  periode van  tien  jaar, maar kan  verlen gd 

w orden  dan  w el tu ssen tijds w orden  beëindigd w an n eer de beide gemeen teraden  

daartoe (al dan  n iet op voorstel van  A B ) beslu iten .  

politieke con trole 

In  de regelin g moet vastgelegd zijn  dat het DB aan  het A B  veran tw oordin g 

verschu ldigd is voor het gevoerde bestu u r en  het A B  alle gevraagde in lichtin gen  moet 

verschaffen  dan  w el veran tw oordin g moet afleggen . Dit is het geval voor Groen zone.  

De regelin g bevat ook de afspraak dat zow el het A B  als het DB  gevraagd bin n en  zes 

w eken  en  on gevraagd alle in lichtin gen  verstrekken  aan  de raden  van  de deeln emende 

gemeen ten . A an vu llend is vermeld dat het geven  van  in lichtin gen  en  het afleggen  van  

veran tw oordin g dien t te gebeu ren  op de bin n en  de gemeen te gebru ikelijke w ijze. Een  

lid van  het A B  kan  ter veran tw oordin g w orden  geroepen  voor het door hem in  het 

bestu u r gevoerde beleid. Ook kan  een  A B -lid on tslagen  w orden  door de raad in dien  dit 

lid n iet lan ger het vertrouw en  gen iet van  de raad.  

 

T ot op heden  zijn  er door de raad in  de onderzochte periode geen  in formatieverzoeken  

gedaan  aan  het A B , n och is er een  bepaalde veran tw oordin gsw ijze voor het A B  

vastgelegd door de raad. De leden  van  het A B  zijn  ook n iet ter veran tw oordin g 

geroepen .  H et is opvallend dat er n og geen  aanvu llend in formatieverzoek is gedaan  

aan gezien  de raad de begrotin g 2010 n og n iet heeft gezien , terw ijl w ettelijk verplicht is 

de raad de on tw erpbegrotin g tijdig toe te stu ren . Ein d 2009 heeft de raad de begrotin g 

2010 voor Groen zon e n og n iet on tvan gen . 

fin an ciële con trole 

H et DB  stelt jaarlijks vóór 1 april de on w erpbegrotin g, met de daarbij behorende 

toelichtin g, op voor het daarop volgende jaar. Deze on tw erpbegrotin g w ordt u iterlijk 

zes w eken  voordat zij aan  het A B  w ordt aan geboden , toegezonden  aan  de raden  van  

de deeln emende gemeen ten . De raden  kun n en  bij het DB  hun  zien sw ijze over de 

on tw erpbegrotin g n aar voren  bren gen . H et DB  voegt deze zien sw ijze (commen taren ) 

bij de on tw erpbegrotin g die aan  het A B  w ordt aan geboden . H et A B  moet de begrotin g, 

u iterlijk 1 ju li van  het jaar voorafgaande aan  het jaar w aarvoor de begrotin g dien t, 

goedkeu ren .  
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De raad is tot n u  toe n iet in  staat gew eest fin an ciële con trole u it te oefen en  doordat er 

n og geen  begrotin g is geagen deerd in  een  raadsvergaderin g. H ierdoor heeft de raad 

‘zijn  zien sw ijze over de on tw erpbegrotin g’ n og n iet n aar voren  kun n en  bren gen . De 

begrotin g 2010 is ein d 2009 n og n iet besproken  in  een  raadsvergaderin g. 

fin an ciële en  ru im telijke kaders 

De raad heeft fin an ciële en  ru imtelijke kaders gesteld bij het aan gaan  van  Groen zone. 

De fin an ciële kaders zijn  vastgelegd in  het fin an cierin gsarran gemen t. De ru imtelijke 

kaders zijn  vastgelegd in  het ‘Masterplan  Groen zone Berkel-Pijn acker’. In  het 

‘bestu u rsconvenan t Groen zone Berkel-Pijn acker en  Bergboezem Oude Leede’ staan  de 

veran tw oordelijkheden  van  alle partijen  omschreven .  

 

De raad heeft erop toegezien  dat de exploitatie kostendekkend moet zijn . Er w ordt w el 

door beide gemeen ten  een  voorfin an cierin g gedaan . Er is € 250.000 aan  w erkkapitaal 

beschikbaar gesteld aan  de regelin g om de kosten  van  de u itvoerin gsorgan isatie tot en  

met 2011 te dekken  (bij w ijze van  voorfin an cierin g). Daarn aast hebben  beide 

gemeen ten  in  2006 een  garan tstellin g van  € 1,6 miljoen  afgegeven . Deze garan tstellin g 

is n iet terug te vin den  in  de paragraaf fin an cierin g en  treasu ry, w aar de garan t- en  

borgstellin gen  van  de gemeen te w orden  genoemd. Per 1 jan uari 2009 bedraagt het 

totaal van  gew aarborgde geldlen in gen  € 144 miljoen . V oor de raad is n iet te 

con troleren  of de € 1,6 miljoen  hier onderdeel van  u itmaakt.  

 

V oorts heeft de raad op 17 ju li 2008 positief besloten  over de aanvraag van  een  FES 

(Fonds Economische Stru ctuu rversterkin g)�� subsidie voor het project Groen zone. 

H iertoe is o.a. een  maatschappelijke kosten -baten  an alyse gemaakt w aaru it moet 

blijken  in  hoeverre de on tw ikkelin gen  leiden  tot maatschappelijke voordelen . De 

u itkomst van  deze eerste an alyse is positief. Begin  2010 is het echter n og n iet bekend 

of de FES subsidie daadw erkelijk zal w orden  toegekend. 

risicobeh eersin g 

T en  aan zien  van  de risicoverdelin g is in  de gemeen schappelijke regelin g een  aan tal 

bepalin gen  (artikel 25) opgen omen: 

�� u itkerin g van  batige saldi aan  de deeln emende gemeen ten  vin dt n iet eerder plaats 

dan  w an n eer de taak van  de u itvoerin gsorgan isatie is voltooid en  de exploitatie is 

afgesloten , ten zij het A B  anders beslu it; 

�� een  batig saldo w ordt gelijkelijk verdeeld over de deeln emende gemeen ten ; 

�� een  n adelig saldo w ordt voor gelijke delen  ten  laste van  de deeln emende gemeen ten  

gebracht. 

In  de begrotin g Groen zone 2010 is ten  aan zien  van  het risico van  50%  op het tekort het 

volgende opgen omen: ‘u itgaande van  bovengenoemd risico is er hiermee een  opgave 

geformu leerd dat beide gemeen ten  circa € 0,5 miljoen  van  hun  w eerstandsvermogen  

beschikbaar hebben  voor de regelin g Groen zone’. In  de begrotin g 2010-2013 van  de 

gemeen te Lan sin gerland is in  de paragraaf w eerstandsvermogen  n iet gespecificeerd of 

er reken in g w ordt gehouden  met een  risico van  € 0,5 miljoen  voor een  fin an cieel risico 

ten  aan zien  van  Groen zone. De onderliggende risico in ven tarisatie biedt hierin  ook 

geen  du idelijkheid. Dit risico van  € 0,5 miljoen  w ordt n iet genoemd in  de risico 
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in ven tarisatie. V oor de raad is on con troleerbaar of dit risico van  € 0,5 miljoen  is 

afgedekt. Wel w ordt reken in g gehouden  met een  extra bijdrage van  de gemeen te aan  

het project in dien  de FES subsidie lager u itvalt dan  verw acht. Dit risico w ordt geschat 

op € 1,6 miljoen . 

in tern  toezich t 

H et in tern  toezicht bestaat volgen s de rekenkamer u it toezicht van u it de gemeen te en  

toezicht van u it de project/u itvoerin gsorgan isatie. B in n en  de gemeen te Lan sin gerland 

is een  ambtenaar aan gew ezen  als dossierhouder van  Groen zone. Deze dossierhouder 

heeft ook zittin g in  het projectmanagemen tteam van  Groen zone. De taken  van  de 

dossierhouder zijn  drieledig. De dossierhouder dien t het belan g voor de gemeen te 

Lan sin gerland in  de gaten  houden , advies te geven  aan  A B  en  DB  en  ambtelijk 

bestu u rlijke overleggen  voor te bereiden .  

 

Er is geen  cen trale regiefu n ctie op gemeen schappelijke regelin gen . Er is geen  

algemeen  toetsin gskader voor de beoordelin g van  jaarstukken  van  

gemeen schappelijke regelin gen . De dossierhouder Groen zone toetst de jaarstukken , 

n aar eigen  in zicht, beleidsmatig en  bren gt hierover op basis van  zijn  beoordelin g 

advies u it aan  A B  en  DB . V oor Groen zon e vin dt er daarn aast ook een  cijfermatige toets 

plaats door een  andere medew erker van  de gemeen te. H ierbij w orden  een  

plan economische toets (grondexploitatie) en  een  budgettaire toets (vormin g en  

on ttrekkin g reserves en  aan slu itin g begrotin g/jaarreken in g en  andere admin istratieve 

zaken ) u itgevoerd. 

 

B in n en  de u itvoerin gsorgan isatie is een  admin istrateu r aan getrokken  die de in tern e 

con trole u itvoert. Deze admin istrateu r is veran tw oordelijk voor de toets op de 

fin an ciën , w aarvoor een  fin an cieel toetsin gskader is opgesteld. Daarn aast is er in  2009 

door de admin istrateu r ook een  in tern e con trole u itgevoerd, w aarin  o.a. gekeken  is 

n aar het in koop- en  aanbestedin gsbeleid van  Groen zon e. T even s is een  

treasu rystatu u t van  kracht. 

5-4-2� veran tw oorden   

De inform atievoorziening aan de raad is voor w at betreft de begroting 2010 niet conform  

verplichtingen uit de W gr. Daarnaast is de inform atievoorziening niet tijdig. De raad heeft zijn 

controlerende rol nog niet goed kunnen invullen voor G roenzone. A lhoew el de regeling al in 

2006 is opgericht, is de uitvoeringsorganisatie pas per 1 augustus 2008 operationeel. De 

begroting 2010 is per 31 decem ber 2009 nog niet in raadsvergaderingen behandeld. De 

G roenzone w ordt in elk van de onderzochte begrotings- en verantw oordingsdocum enten van de 

gem eente Lansingerland genoem d in de paragraaf verbonden partijen.  

 

In  het algemeen  bestaat de veran tw oordin gsin formatie richtin g de raad u it de 

begrotin g en  jaarreken in g. Deze jaarstukken  w orden  eerst behandeld in  de commissie 

Wonen  en  Werken , w aarn a de stukken  al dan  n iet als hamerstukken  w orden  

in gebracht bij de plen aire raadsvergaderin g zodat de raad ‘zijn  gevoelen  kan  doen  

blijken ’. In  het geval van  gemeen schappelijke regelin gen  is het op grond van  de Wgr 

verplicht om de con ceptbegrotin g voorafgaand aan  vaststellin g door het A B  voor te 

leggen  aan  de raden  van  de deeln emende gemeen ten . Dit geldt echter n iet voor de 

jaarreken in g ten zij specifieke bepalin gen  hieromtren t zijn  opgenomen  in  de regelin g. 

Daarn a volgt de vaststellin g in  het A B  en  w orden  de jaarstukken  n aar de 

Gedepu teerde Staten  (GS) gestu u rd. Een  overzicht hiervan  staat opgenomen  in   
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tabel 5-1. Daarn aast on tvan gt de raad ook in formatie in  de paragraaf verbonden  

partijen  zoals vermeld in  de gemeen telijke jaarstukken  van  Lan sin gerland. Deze 

in formatie dien t te voldoen  aan  bepaalde eisen  u it het BBV . De rekenkamer heeft 

getoetst of de in formatie voldoet aan  de gestelde eisen . Een  samenvattin g hierover 

staat aan  het ein d van  deze paragraaf. In  bijlage 7 staat het volledige overzicht 

opgenomen . 
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Z oals gezegd in  de paragraaf organ isatiestru ctu u r is de u itvoerin gsorgan isatie 

Groen zon e pas in  jan uari 2009 opgericht. De relatief late oprichtin g van  de 

u itvoerin gsorgan isatie heeft voorn amelijk te maken  met de lan ge opstartfase van  het 

project bij de provin cie Z u id-H olland en  de benodigde afstemming tu ssen  de vele 

betrokken  partijen . N a het oprichten  van  de gemeen schappelijke regelin g Groen zon e 

in  2006, w erden  o.a. het Masterplan  Groen zon e n og verder u itgew erkt, het 

fin an cierin gsarran gemen t geactualiseerd, het bestemmingsplan  Groen zone aan gepast 

en  een  on tw ikkelin gsovereen komst opgesteld en  ondertekend. In  deze overeenkomst 

w erd door de provin cie Z u id-H olland de eis n eergelegd om bin n en  drie maanden  n a 

onderteken in g van  de overeenkomst een  u itvoerin gsorgan isatie op te richten . In  de A B  

vergaderin g van  1 december 2008 w erd een  projectdirecteu r benoemd. 

 

H oew el de regelin g Groen zon e dus al in  2006 is opgericht, w as de regelin g de eerste 

tw ee jaar n iet operation eel. V oor 2010 is de eerste begrotin g opgesteld. In  dat jaar 

w ordt ook pas gestart met de realisatie van  de Groen zone. V oor de jaren  2007 en  2008 

zijn  geen  begrotin gen  en  jaarreken in gen  opgesteld voor Groen zon e van w ege het 

slapende karakter van  de regelin g. V oor het jaar 2009 is alleen  een  jaarreken in g 

opgesteld. Er zijn  in  deze periode ook n og geen  voorbereidende w erkzaamheden  

verricht voor de aan leg van  Groen zon e. De beoordelin g van  de veran tw oordin g door de 

rekenkamer richt zich op de begrotin g 2010. 

 

De on tw erpbegrotin g moet, u iterlijk zes w eken  voordat deze aan  het A B  w ordt 

aan geboden , w orden  toegezonden  aan  de raden  van  de deeln emende gemeen ten . H et 

A B  moet de begrotin g (met bijgevoegde commen taren  van  raad), u iterlijk 1 ju li van  het 

jaar voorafgaande aan  het jaar w aarvoor de begrotin g dien t, goedkeu ren . H et DB  dien t 

de begrotin g tw ee w eken  n a vaststellin g en  in  ieder geval vóór 15 ju li aan  de GS, en  zo 

n odig, aan  de raden  van  de deeln emende gemeen ten  stu ren . 

In  de gemeen schappelijke regelin g is daarn aast vastgelegd dat het A B  jaarlijks de 

jaarreken in g onderzoekt en  deze u iterlijk 1 ju li van  het jaar, volgende op het jaar 

w aarop de jaarreken in g betrekkin g heeft, vaststelt. De reken in g dien t bin n en  tw ee 
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w eken  n a vaststellin g, u iterlijk 15 ju li aan  de GS en  de gemeen teraden  te w orden  

verzonden .  

 

Uit gesprekken  met de w ethouder, die teven s A B - en  DB-lid is, heeft de rekenkamer 

vern omen  dat er voortgan gsrapportages over de fin an ciële situatie en  de inhoudelijke 

vorderin gen  w orden  opgesteld voor de raad. Daarn aast w ordt de raad door de 

w ethouder in ciden teel gevraagd en  on gevraagd geïn formeerd. De rekenkamer heeft de 

voortgan gsverslagen  en  on gevraagde in formatievoorzien in g van  de w ethouder aan  de 

raad n iet terug kun n en  vin den  in  de onderzochte raadsnotu len . 

 

In  tabel 5-1 is te zien  dat het A B  de jaarreken in g 2008 n iet in  een  A B  vergaderin g heeft 

vastgesteld. Daarn aast is de on tw erpbegrotin g n iet aan  de raad verzonden . Doordat de 

raad de on tw erpbegrotin g n iet heeft on tvan gen , heeft de raad zijn  zien sw ijze over de 

on tw erpbegrotin g n iet n aar voren  kun n en  bren gen . Dit dru ist in  tegen  de bepalin gen  

u it de Wgr. T even s is in  de tabel te zien  dat de raad de jaarreken in g 2008 n iet heeft 

on tvan gen . In  de gemeen schappelijke regelin g is de afspraak vastgelegd dat 

jaarreken in gen  u iterlijk 15 ju li aan  gemeen teraden  moeten  w orden  toegezonden . 

Doordat dit n iet is gedaan , is de in formatievoorzien in g aan  de raad n iet con form de 

gemaakte afspraken . 

paragraaf verbonden  partijen  op  gem een telijk n iveau  

Groen zon e w ordt in  elk van  de onderzochte documen ten  genoemd in  de paragraaf 

verbonden  partijen . In  de jaarreken in g 2007 en  begrotin g 2008 w orden  het openbaar 

belan g, het belan g van  de gemeen te, het eigen  en  vreemd vermogen  van  Groen zon e 

n iet genoemd. Deze tw ee documen ten  zijn  van  lagere kw aliteit dan  de andere 

onderzochte, recen tere begrotin gen  en  jaarreken in gen . Dit is volgen s de rekenkamer 

te verklaren  u it het feit dat de jaren  2008-2009 vooral zijn  gekenmerkt door de 

opstartende en  planmatige u itw erkin g van  w erkzaamheden . 

V oorts valt op dat er geen  du idelijk onderscheid is gemaakt tussen  begrotin gs- en  

veran tw oordin gsdocumen ten . De begrotin g 2009-2012 meldt dezelfde on tw ikkelin gen  

als de jaarreken in g 2008. In  de begrotin g 2010-2013 zijn  w el en kele n ieu w e 

on tw ikkelin gen  vermeld, w aaronder de n aamsw ijzigin g van  Groen zone in  Groen zoom. 

5-4-3� toezich t  

Een externe accountant toetst de jaarstukken op rechtm atigheid. Het bestuurlijk toezicht binnen 

G roenzone heeft de raad toegew ezen aan de tw ee raadsleden die zitting hebben in het A B van 

G roenzone. Deze A B-leden bepalen voor het grootste deel zelf hoe zij de toezichtfunctie invullen. 

Door de raad is alleen de eis neergelegd toe te zien op een sluitende exploitatie.  

 

De jaarstukken  van  Groen zone w orden  door een  extern e accoun tan t (aan gew ezen  

door het A B ) getoetst op rechtmatigheid. B ij de jaarreken in g 2009 is een  goedkeu rende 

verklarin g voor getrouw heid en  rechtmatigheid afgegeven  door de accoun tan t. B in n en  

Groen zon e heeft de raad de bestu u rlijke toezichtsfu n ctie belegd bij het A B . De 

raadsleden , die zittin g hebben  in  het A B , hebben  van  de raad de taak meegekregen  om 

toe te zien  op een  slu itende exploitatie. Uit gesprekken  blijkt dat er door het A B  ook 

gecon troleerd w ordt of er zich afw ijkin gen  voordoen  ten  opzichte van  het 

bestu u rsconvenan t.  
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5-5� doeltreffen dh eid 

De raad heeft geen toetsingscriteria opgesteld om  te controleren of doelen binnen de afgesproken 

kaders w orden gerealiseerd. De rekenkam er kan nog niet beoordelen of de doelen binnen de 

inhoudelijke en financiële kaders gehaald zullen w orden. W el zijn er enkele financiële risico’s te 

benoem en die het behalen van het project binnen de financiële kaders bem oeilijken. 

 

Met betrekkin g tot doeltreffendheid dien en  doelen  aan  de voorkan t goed te w orden  

vastgelegd en  tu ssen tijds gemon itord te w orden  aan  de hand van  toetsin gscriteria. Er 

zijn  door de raad geen  toetsin gscriteria opgesteld om te bepalen  of doelen  bin n en  de 

vastgestelde fin an ciële en  in houdelijke kaders gerealiseerd w orden . 

 

Uit gesprekken  en  n otu len  blijkt w el dat er door de A B -leden  gecon troleerd w ordt of er 

geen  geld van  de € 1,6 miljoen  garan tstellin g w ordt u itgegeven  en  of het w erkkapitaal 

van  € 250.000 n iet verkeerd w ordt besteed. Uit n otu len  van  de commissie- en  A B- 

vergaderin gen  blijkt dat de tw ee raadsleden  u it het A B  kritisch zijn  ten  aan zien  van  

geagendeerde documen ten . In  de actualisatie van  het fin an cierin gsarran gemen t van  

de provin cie Z u id-H olland is de garan tstellin g van  € 1,6 miljoen  opgenomen  in  de 

exploitatie. In  de commissievergaderin g Wonen  en  Werken  van  9 april 2008 leggen  zij 

ten  aan zien  van  een  raadsvoostel de eis n eer du idelijk te formu leren  dat het hier gaat 

om een  garan tstellin g en  n iet om een  bijdrage.  

 

H et is n og onbekend of het project gerealiseerd kan  w orden  bin n en  de vooraf gestelde 

fin an ciële en  inhoudelijke kaders. De gronden  zijn  aan gekocht, maar met de in richtin g 

van  het gebied w ordt pas in  het voorjaar van  2010 begon n en . En kele fin an ciële risico’s 

kun n en  het behalen  van  het project bin n en  de fin an ciële kaders bemoeilijken . 

 

Uit het gesprek met de projectdirecteu r Groen zone heeft de rekenkamer vern omen  dat 

n iet alle aan  de voorkan t toegezegde fin an ciële bijdragen  ter beschikkin g staan  aan  de 

u itvoerin gsorgan isatie (voorn amelijk doordat er grote tijdverschillen  zijn  tu ssen  

toezeggin gen  van  bijdragen  en  het feitelijke momen t van  betalin g). Daarn aast bestaan  

er gezien  de bezu in igin gen  bin n en  verschillende overheden  tw ijfels over de 

bestendigin g van  gemaakte afspraken  ten  aan zien  van  bijdragen . Dit kan  op korte 

termijn  problemen  opleveren  met het aan gaan  van  verplichtin gen  (aanbesteden  van  

w erken ). Mogelijk zal dus aan  de raad w orden  voorgelegd om de garan tstellin g van   

€ 1,6 miljoen  in  een  bijdrage om te zetten .  

 

Daarn aast is voor het bereiken  van  het gew en ste Masterplan  n iveau  addition ele 

fin an cierin g n odig, w elke in  het bestu u rsconvenan t gevonden  is in  de ‘Ru imte voor 

Ru imte regelin g ‘(die de bouw  van  w on in gen  aan  de rand van  Groen zone toestaat). De 

opbren gsten  u it deze regelin g zijn  op dit momen t u iterst on zeker gezien  de hu idige 

marktsituatie. Bovendien  komen  deze opbren gsten  w aarschijn lijk pas beschikbaar 

n adat de Groen zone is opgeleverd. Er zal dus w aarschijn lijk een  vorm van  

voorfin an cierin g van  de opbren gsten  u it de grondexploitatie moeten  w orden  

gevonden . Een  ander risico dat het bemoeilijkt om het project bin n en  de fin an ciële 

kaders af te ronden  is dat de fin an cierin g van  het project door provin cie Z u id-H olland 

gebaseerd is op n ormbedragen  die zich slecht verhouden  tot de complexiteit van  het 

gebied. De provin cie Z u id-H olland han teert ‘gen erieke n ormen ’ voor alle gebieden , 

terw ijl het gebied van  Groen zone in  vergelijkin g met andere gebieden  meer 

verstedelijkt is en  veel verstorin gsmogelijkheden  ken t. 
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Tot slot w orden  de in  2007 door de verschillende bestu u rsorgan en  toegezegde 

bijdragen  n iet geïndexeerd. Dit bren gt een  in flatierisico met zich mee aan gezien  deze 

bedragen  al en kele jaren  geleden  zijn  vastgesteld. 

 

Boven genoemde risico’s w orden  ook vermeld in  de risico-analyse Groen zone. In  dit 

documen t staan  ook enkele beheersmaatregelen  die de risico’s moeten  beperken . In  

de praktijk lijken  deze beheersmaatregelen  n og n iet in  alle gevallen  het gew en ste 

effect te bereiken . Een  beheersmaatregel is bijvoorbeeld het tijdig in n en  van  

toegezegde fin an ciële bijdragen . In  de praktijk blijkt u it gesprekken  dat de betreffende 

partijen  zelf bepalen  w an n eer zij de toegezegde bedragen  overmaken . 
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6� recreatiesch ap  R ottem eren  

6-1� in leidin g 

In  dit hoofdstuk w orden  de feiten  en  onderzoeksbevindin gen  gepresen teerd die n odig 

zijn  voor bean tw oordin g van  de onderzoeksvragen  met betrekkin g tot de 

gemeen schappelijke regelin g recreatieschap Rottemeren . H ieraan  voorafgaand zal een  

korte omschrijvin g van  deze gemeen schappelijke regelin g met de daarbij behorende 

organ isatie w orden  gegeven . 

6-2� gesch ieden is en  doel van  de regelin g 

De gem eenschappelijke regeling recreatieschap Rottem eren is in 1967 opgericht. V anaf 2010 

bestaan de deelnem ende partijen uit de provincie Zuid-Holland en de gem eenten Rotterdam , 

Lansingerland en Zuidplas. De gem eenschappelijke regeling zelf verm eldt geen specifieke, 

m eetbare, tijdgebonden doelen, het gebiedsplan van het recreatieschap Rottem eren w el. 

gesch ieden is 

De formele oprichtin gsdatum van  de gemeen schappelijke regelin g recreatieschap 

Rottemeren  is 12 jan uari 1967.�  Ein d 2009 bestaan  de deeln emende partijen  u it de 

provin cie Z u id-H olland en  de gemeen ten  Rotterdam, Lan sin gerland en  Zevenhu izen -

Moerkapelle. Sin ds de oprichtin g is er een  aan tal w ijzigin gen  doorgevoerd in  de 

regelin g. De majeu re w ijzigin gen  in  de afgelopen  jaren  betreffen  het on tstaan  van  de 

gemeen te Lan sin gerland (fu sie van  Berkel en  Roden rijs, Bergschenhoek en  B leisw ijk) 

en  de gemeen telijke herin delin g�! met als gevolg een  n ieu w e verdelin g van  de 

deeln emersbijdrage.  

 

Daarn aast zijn  er ook w ijzigin gen  doorgevoerd met betrekkin g tot het aan tal en  de 

samen stellin g van  de leden  van  de bestuu rsorgan en  van  het recreatieschap. Medio 

2008 is een  w ijzigin g op de regelin g doorgevoerd w aarbij het aan tal 

vertegen w oordigers van u it Lan sin gerland in  het A B  van  het recreatieschap w erd 

verminderd van  zes n aar drie leden .�" Parallel hieraan  is het aan tal leden  van  het DB  

in  overeen stemming gebracht met het aan tal deeln emers van  het recreatieschap, te 

w eten  van  vijf n aar vier leden . 

 

H et recreatiegebied Rottemeren  is gelegen  ten  n oorden  van  Rotterdam en  bestaat u it 

zes aan een gren zende deelgebieden : de B leisw ijkse Zoom, de Zevenhu izer Plas, de 

Zevenhu izer Zoom, het H oge Bergse Bos, het Lage Bergse Bos en  het N essebos. H et 

gebied is in  beheer bij het recreatieschap Rottemeren  dat zorgdraagt voor groen  en  

recreatiemogelijkheden  voor in w on ers in  de regio. 
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Bron : w ebsite recreatieschap Rottemeren  

doel van  de regelin g 

V olgen s de gemeen schappelijke regelin g voor het Recreatiegebied Rottemeren �# is de 

regelin g opgericht om: ‘overw egende, dat het gew en st is voor de on tslu itin g van  de 

Rottemeren  en  omgevin g voor de recreatie, alsmede voor de in standhoudin g en  de 

exploitatie van  dit recreatiegebied een  voorzien in g te treffen  op basis van  de Wet 

gemeen schappelijke regelin gen ’. H et recreatieschap heeft bin n en  het gebied tot taak 

in  onderlin ge samenhang (artikel 2): 

• de bovengemeen telijke belan gen  van  open lu chtrecreatie te behartigen ; 

• de belan gen  van  de n atu u rbeschermin g te behartigen ; 

• het n atu u r- en  landschapsschoon  te bew aren  en  bevorderen .  

 

Doelen  dien en  specifiek, meetbaar en  tijdgebonden ��u itgew erkt te zijn  en  bij te 

dragen  aan  bijbehorende beleidsdoelen  die de gemeen te n astreeft. De regelin g 

vermeldt echter geen  specifieke, meetbare, tijdgebonden  doelen .  

 

Een s in  de vier jaar w ordt door het recreatieschap w el een  schapsvisie opgesteld, 

w elke een  inhoudelijk kader biedt voor de regelin g. In  deze schapsvisie geeft het 
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recreatieschap aan  op w elke w ijze in vu llin g w ordt gegeven  aan  de taak van  het schap 

zoals w eergegeven  in  de doelstellin g van  de regelin g. De beschrijvin g van  

onderw erpen  in  de visie gebeu rt op hoofdlijn en . De verdere u itw erkin g van  de visie 

komt tot stand in  het gebiedsplan  dat n a vaststellin g van  de schapsvisie opgesteld 

w ordt. In  dit gebiedsplan  zijn  w el specifieke, meetbare en  tijdgebonden  doelen  

opgenomen .  

6-3� organ isatiestru ctu u r 

De inrichting van de organisatie voldoet aan de bepalingen uit de W gr. Het bestuur van het 

recreatieschap berust bij het DB, het A B en een voorzitter. Het recreatieschap geeft zelf richting 

aan de ontw ikkeling van het gebied. De w erkzaam heden w orden uitgevoerd door G roenservice 

Zuid-Holland (G ZH). 

 

De ju ridische stru ctu u r van  het recreatieschap Rottemeren  bestaat u it de volgende 

organ en : 

algem een  bestu u r  

H et A B  bestaat u it de volgen de leden : 

�� drie aan  te w ijzen  door Provin ciale Staten  u it hun  midden , de voorzitter in begrepen , 

en  u it de gedepu teerden ; 

�� drie aan  te w ijzen  door de raad van  elk van  de deeln emende gemeen ten  u it zijn  

midden , de voorzitter in begrepen , en  u it de w ethouders. 

 

Deze bepalin g is herzien  door een  partiële w ijzigin g op de regelin g en  betreft een  

techn ische aanpassin g.�� In  de praktijk heeft deze w ijzigin g het mogelijk gemaakt dat 

de Provin ciale Staten  van  de provin cie Z u id-H olland hebben  besloten  om, in  het kader 

van  het doortrekken  van  de dualiserin g n aar de vertegen w oordigin g in  de 

gemeen schappelijke regelin gen , de Staten leden  die zittin g hadden  in  het A B  te 

vervan gen  door leden  van  de Gepu teerde Staten .�� De benoemin g van  de n ieu w e leden  

in  het A B  geschiedde tijden s de vergaderin g van  het A B  in  ju n i 2009.   

 

V an u it Lan sin gerland zijn  tw ee raadsleden  en  een  w ethouder in  het A B  van  het 

recreatieschap Rottemeren  vertegen w oordigd. V olgen s de gemeen schappelijke 

regelin g en  de Wgr dien t het A B  tenmin ste tw eemaal per jaar te vergaderen . H et A B  

komt in  de praktijk on geveer tw ee à drie keer per jaar bij elkaar, afhankelijk van  het 

aan tal te bespreken  onderw erpen . In  de afgelopen  jaren  is het A B  meer dan  tw ee keer 

per jaar bijeen  gekomen , w aardoor aan  de w ettelijke verplichtin g is voldaan . 

dagelijks bestu u r  

H et DB  bestaat u it vier leden  door en  u it het A B  aan  te w ijzen , te w eten  de voorzitter 

van  het A B  en  leden  van  het A B , benoemd door de raden  van  de deeln emende 

gemeen ten . De voorzitter van  het DB  is teven s voorzitter van  het A B . V an u it 

Lan sin gerland is een  w ethouder hierin  vertegen w oordigd. H et DB  vergadert over het 

algemeen  zes keer per jaar. 
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voorzitter 

De voorzitter w ordt door de leden  van  het A B , u it de leden  die door de Provin ciale 

Staten  zijn  benoemd, aan gew ezen . De voorzitter is teven s voorzitter van  het A B  en  

van  het DB. De voorzitter vertegen w oordigt het recreatieschap in  en  bu iten  rechte. 

Deze fu n ctie w ordt in  de onderzoeksperiode vervu ld door een  gedepu teerde.  

secretaris en  pen n in gm eester 

De drie bestu u rsorgan en  van  de gemeen schappelijke regelin g w orden  bijgestaan  door 

een  secretaris en  een  pen n in gmeester. De secretaris w ordt door en  u it het A B  

aan gew ezen . De fu n ctie van  pen n in gmeester w ordt in gevu ld door een  ambtenaar, die 

in  de A B  en  DB  vergaderin gen  een  adviserende stem heeft. De secretaris en  

pen n in gmeester w orden  door het A B  benoemd, geschorst en  on tslagen . Gedu rende de 

onderzoeksperiode w ordt de rol van  de secretaris vervu ld door de w ethouder van  de 

gemeen te Lan sin gerland. 

am btelijke w erkorgan isatie 

H et recreatieschap geeft zelf richtin g aan  de on tw ikkelin g van  het gebied. De 

w erkzaamheden  w orden  u itgevoerd door Groen service Z u id-H olland (GZH ). GZH  is 

een  dien st van  de provin cie Z u id-H olland, die op basis van  de 

dien stverlen in gsovereenkomst Recreatieschap Rottemeren  dien sten  en  producten  

verleen t aan  het recreatieschap. GZH  houdt zich bezig met de on tw ikkelin g, in richtin g 

en  het beheer van  recreatiegebieden  in  Z u id-H olland. 

6-4� govern an ce 

Er zijn door de raad onvoldoende w aarborgen ingebouw d om  ervoor te zorgen dat er binnen het 

recreatieschap Rottem eren effectief en doelm atig gew erkt w ordt. De toenm alige raad heeft de 

sam enstelling en de bevoegdheden van het bestuur bepaald en afspraken ten aanzien van 

verantw oording, toetreding, w ijziging en opheffing vastgelegd. De huidige raad zou 

voornam elijk een controlerende rol m oeten vervullen, m aar geeft deze rol op het m om ent nog 

onvoldoende vorm . De inform atievoorziening aan de raad is onvolledig, niet tijdig en verloopt 

niet conform  de gem aakte afspraken. Door de raad is echter niet om  de ontbrekende inform atie 

gevraagd en is het bestuur van het recreatieschap niet ter verantw oording geroepen. O ok heeft 

de raad zijn toezichthoudende rol nog niet goed vorm gegeven. De toezichthoudende rol w ordt 

uitgevoerd door de raadsleden die zitting hebben in het A B van het recreatieschap. Er zijn 

echter geen afspraken gem aakt m et deze raadsleden over de invulling van deze rol en de 

inform atievoorziening aan de raad. Hierdoor geven zij voor een groot deel zelf invulling aan 

deze rol. 

 

Govern an ce w ordt in  deze paragraaf opgesplitst in  drie paragrafen  w aarin  de 

onderdelen  stu ren  en  beheersen , veran tw oorden  en  toezicht achtereenvolgen s aan  de 

orde komen . 

6-4-1� stu ren  en  beh eersen  

De toenm alige raad heeft de sturingsinstrum enten die ter beschikking staan bij oprichting van 

een gem eenschappelijke regeling grotendeels benut. In de regeling zijn bepalingen opgenom en 

ten aanzien van de sam enstelling en taken en bevoegdheden van het A B en het DB, alleen het 

stem gew icht is niet duidelijk uitgew erkt. O ok zijn bepalingen om trent toetreding, w ijziging en 

uittreding vastgelegd en zijn afspraken vastgelegd over geven van inlichtingen en het ter 

verantw oording roepen van A B-leden. De huidige raad benut zijn m ogelijkheden om  tussentijds 

te sturen en te beheersen m aar beperkt. De raad heeft gedurende de onderzoeksperiode niet de 

m ogelijkheid gehad om  financiële controle uit te oefenen daar er geen begrotingen zijn 
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geagendeerd in de gem eenteraadsvergaderingen. Toch heeft de raad geen inform atieverzoeken 

gedaan aan het A B en ook geen gebruik gem aakt van de m ogelijkheid om  leden van het A B ter 

verantw oording te roepen. Binnen de gem eente is geen centrale regiefunctie op de 

gem eenschappelijke regelingen. De rol van de dossierhouder is niet structureel ingevuld. Er is 

geen algem een toetsingskader voor de beoordeling van jaarstukken van gem eenschappelijke 

regelingen.  

 

De raad staat een  aan tal in strumen ten  ter beschikkin g om bij oprichtin g of w ijzigin g 

in vloed u it te oefen en  op gemeen schappelijke regelin gen . T u ssen tijds kan  de raad 

fin an cieel gezien  in vloed u itoefen en  door zijn  zien sw ijze over de on tw erpbegrotin g 

n aar voren  bren gen .  

sam en stellin g A B  en  stem gew ich t 

Zoals eerder vermeld zijn  college en  raad samen  vertegen w oordigd in  het A B  van  het 

recreatieschap Rottemeren . H et A B  bestaat u it tw ee raadsleden  en  één  collegelid van  

de gemeen te Lan sin gerland, allen  aan gew ezen  door de raad. In  de regelin g is n iets 

vermeld over het stemgew icht. Wel staat in  de regelin g het volgende opgenomen: ‘het 

A B  mag n iet beraadslagen , beslu iten  of stemmen , in dien  n iet tegen w oordig is de helft 

van  het aan tal leden , w aaronder de voorzitter of een  plaatsvervan gende voorzitter’ en  

‘het A B  beslu it (… ) met meerderheid van  stemmen ’.  

doelen  en  bevoegdh eden  

In  de regelin g staat de taakstellin g van  het recreatieschap vermeld. Daarn aast zijn  

bevoegdheden  toegekend aan  het A B  en  het DB , deze zijn  w eergegeven  in  bijlage 8. De 

bevoegdheden  zijn  afgebakend tussen  het A B  en  het DB . T en  opzichte van  andere 

gemeen schappelijke regelin gen  w ijken  de taken  van  het recreatieschap af. H et 

recreatieschap is een  beheerorgan isatie terw ijl andere gemeen schappelijke regelin gen  

meestal gericht zijn  op de u itvoerin g van  een  project. T ot op heden  is er w ein ig 

aandacht gew eest voor de mogelijkheid om doelen  en  bevoegdheden  te evalueren  en  

even tueel te herformu leren . Uit gesprekken  heeft de rekenkamer vern omen  dat de rol 

van  een  DB-lid in  het bestu u r van  deze regelin g in  de praktijk afw ijkt van  de rol-

in vu llin g bij andere regelin gen , daar er hier meer beheerzaken  spelen  die minder 

‘bestu u rlijk-politiek’ van  aard zijn . De rekenkamer is, ondanks het feit dat het hier een  

beheerregelin g betreft, van  men in g dat de rol van  een  DB-lid hier n iet zou  moeten  

verschillen  van  die in  andere regelin gen . Ook hier moet immers toegezien  w orden  op 

een  effectieve en  doelmatige u itvoerin g van  het doel van  de regelin g. 

toetredin g, u ittredin g, w ijzigin g en  oph effin g 

Er zijn  bepalin gen  omtren t toetredin g, u ittredin g, w ijzigin g en  opheffin g van  de 

gemeen schappelijke regelin g vastgelegd. T oetredin g van  n ieu w e deeln emers kan  

plaatsvinden  middels beslu iten  van  de bestuu rsorgan en  van  alle deeln emers. Er 

ku n n en  w ijzigin gen  in  de regelin g w orden  doorgevoerd bij beslu iten  van  de 

meerderheid van  de deeln emers, w aaronder in  ieder geval de provin cie Z u id-H olland 

en  de gemeen te Rotterdam (artikel 43). In  prin cipe is de regelin g aan gegaan  voor 

onbepaalde tijd. De deeln emers kun n en  beslu iten  u it de regelin g te treden  door een  

beslu it van  de deeln emers dat voorgelegd w ordt aan  het A B . Dit dien t bin n en  tw ee 

w eken  n adat het beslu it is genomen  aan  het A B  te w orden  verzonden . Ook kan  de 

regelin g opgeheven  w orden  in dien  tenmin ste tw eederde van  de deeln emers daartoe 

beslu it. T ot n u  toe zijn  er met betrekkin g tot boven staande n og geen  w ijzigin gen  

doorgevoerd; er zijn  geen  documen ten  aan getroffen  w aaru it blijkt dat het 

lidmaatschap van  deze regelin g heroverw ogen  w ordt. 
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politieke con trole 

In  de regelin g staat, zoals voorgeschreven  in  de Wgr, omschreven  dat DB-leden  aan  

A B -leden  veran tw oordin g zijn  verschu ldigd over het door hen  gevoerde bestu u r. Z ij 

verstrekken  alle in lichtin gen  die door het A B  verlan gd w orden  mondelin g of 

schriftelijk. In  de regelin g is ook vastgelegd dat het A B  en  het DB  aan  de 

gemeen teraden  en  aan  Provin ciale Staten  in lichtin gen  verstrekken  die door één  of 

meer van  die organ en  w orden  verlan gd. Een  A B -lid dien t ook de gew en ste in lichtin gen  

te verstrekken  aan  het orgaan  dat hem aangesteld heeft. Een  A B -lid is teven s 

veran tw oordin g verschu ldigd aan  dat orgaan  over het door hem gevoerde beleid in  het 

bestu u r (op de w ijze die door het orgaan  is bepaald).  

Er zijn  door de raad van  Lan sin gerland in  de onderzochte periode geen  

in formatieverzoeken  gedaan  aan  het A B , n och is er een  bepaalde 

veran tw oordin gsw ijze voor het A B  vastgelegd. Ook is er door de raad geen  gebru ik 

gemaakt van  de mogelijkheid om leden  van  het A B  ter veran tw oordin g te roepen  of te 

on tslaan , blijken s de n otu len  van  de raadsvergaderin gen  in  de periode 2007-2009.  

fin an ciële con trole 

De Wgr schrijft voor dat raden  ook fin an ciële con trole u itvoeren  op de regelin g door 

betrokkenheid bij het vaststellen  van  de begrotin g. De raad zou  volgen s de Wgr 

jaarlijks de on tw erpbegrotin g moeten  krijgen  voorafgaand aan  het jaar w aarvoor deze 

geldt. Op grond van  de regelin g dien t het DB  de on tw erpbegrotin g aan  de Provin ciale 

Staten  en  de raden  van  de deeln emende gemeen ten  te zenden  zes w eken  voordat zij 

aan  het A B  w ordt aan geboden . De raad krijgt dan  de mogelijkheid het DB  ‘van  hun  

gevoelen s te doen  blijken ’ met betrekkin g tot de begrotin g. H et DB  voegt deze 

commen taren  bij de on tw erpbegrotin g, die aan  het A B  w ordt aan geboden . H et A B  stelt 

de begrotin g u iterlijk 1 ju li, voorafgaande aan  het jaar w aarvoor deze geldt, vast.  

Uit de n otu len  van  de raadsvergaderin gen  blijkt dat de on tw erpbegrotin gen  van  het 

recreatieschap gedu rende de onderzoeksperiode, tegen  de bepalin gen  in , n iet in  de 

raadsvergaderin gen  zijn  geagendeerd. De raad heeft hierdoor zijn  fin an ciële con trole 

n iet ku n n en  u itvoeren .  

fin an ciële en  in h oudelijke kaders 

T en  aan zien  van  deze regelin g is er sprake van  een  jaarlijkse bijdrage van u it de 

gemeen te Lan sin gerland. In  2009 bedroeg deze bijdrage circa € 95.000. V oor 2010 w ordt 

een  bijdrage van  circa € 140.000 verw acht. De hoogte van  de bijdrage is afhankelijk van  

het vastgestelde percen tage per deeln emer. In  een  motie is bepaald dat de jaarlijkse 

bijdrage n iet meer zou  mogen  stijgen  dan  het in flatiepercen tage (meer hierover volgt 

in  paragraaf 6-4-2: risicobeheersin g). 

 

Periodiek w ordt een  schapsvisie opgesteld door GZH  die dien t als inhoudelijk kader 

voor deze regelin g. De meest recen te schapsvisie stamt van  2006 en  in  2010 w ordt een  

n ieu w e versie opgesteld. In  de schapsvisie w ordt u itgaande van  de doelstellin g u it de 

regelin g beschreven  in  w elke richtin g het recreatieschap zich w il on tw ikkelen  en  

w elke opgaven  zij zich bin n en  een  bepaalde periode stelt. De schapsvisie w ordt 

vertaald in  een  gebiedsplan  dat in  samen spraak met de deeln emende gemeen ten  tot 

stand komt.  
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risicobeh eersin g 

In  het hoofdstuk fin an ciële bepalin gen  van  de regelin g staat de volgende bepalin g 

(artikel 38) opgenomen:  

‘Een  n adelig saldo van  de reken in g van  baten  en  lasten  van  het recreatieschap w ordt 

gebracht ten  laste van  de provin cie Z u id-H olland voor 16% , de gemeen te Rotterdam 

voor 80%  en  de gemeen ten  Lan sin gerland en  Zevenhu izen -Moerkapelle samen  voor 

4%  over hen  te verdelen  n aar rato van  het aan tal in w on ers per 1 jan uari van  het jaar 

w aarop het n adelig saldo betrekkin g heeft’. Op respectievelijk 1 jan uari 2008, 1 jan uari 

2009 en  1 jan uari 2010 zijn  de percen tages voor de gemeen ten  als volgt gew ijzigd: a) 

Rotterdam: 79% , 78,5%  en  78%  b) Lan sin gerland: 4% , 4,5%  en  5% . V oor de gemeen te 

Zevenhu izen -Moerkapelle is de bijdrage in  het n adelig saldo van  de reken in g van  

baten  en  lasten  vanaf 1 jan uari 2008 1% .�� Een  batig saldo w ordt overgebracht n aar het 

volgend dien stjaar. 

 

Om risico’s ten  aan zien  van  kosten stijgin gen  in  de bijdragen  van  de gemeen te 

Lan sin gerland aan  gemeen schappelijke regelin gen  te beheersen  is in  de 

raadsvergaderin g van  5 n ovember 2009 een  motie aan gen omen  over de bekostigin g 

van  gemeen schappelijke regelin gen . In  deze motie w ordt het college verzocht het 

voortouw  te n emen  om de jaarlijkse gemeen telijke bijdragen  n ooit met meer dan  het 

in flatiepercen tage te laten  stijgen . Daarn aast dien en  besturen  van  de 

gemeen schappelijke regelin gen  erop aan  te drin gen , dat zodra de u itkerin g van u it het 

gemeen tefonds gekort w ordt, ook de jaarlijkse gemeen telijke bijdrage met het 

overeenkomstige percen tage w ordt verlaagd.�� Deze motie is van  in vloed op de 

gemeen schappelijke regelin g recreatieschap Rottemeren  aan gezien  voor deze regelin g 

een  jaarlijkse bijdrage van  de gemeen te w ordt gevraagd. Deze jaarlijkse bijdrage zou  

n a het aan n emen  van  deze motie in  prin cipe n iet meer mogen  stijgen  dan  het 

in flatiepercen tage. De raad legt zo de veran tw oordelijkheid voor het gelijkblijven  van  

de kosten  voor gemeen schappelijke regelin gen  geheel n eer bij het college en  vervu lt 

zelf een  w ein ig actieve rol. 

 

In  de begrotin g 2010-2013 van  de gemeen te Lan sin gerlan d is in  de paragraaf 

w eerstandsvermogen  n iet gespecificeerd of er reken in g gehouden  w ordt met 

even tuele kosten stijgin gen  voor het recreatieschap. Uit de onderliggende risico 

in ven tarisatie kan  de rekenkamer vaststellen  dat er een  risicodekkin g van   

€ 0,2 miljoen  is meegenomen  in  het w eerstandsvermogen  van  de gemeen te 

Lan sin gerland. Dit om te kunn en  voldoen  aan  de bijdrage van  € 0,2 miljoen  aan  de 

landelijke koepel van  recreatieschappen . Deze bijdrage w ordt door andere 

recreatieschappen  al w el betaald, maar door recreatieschap Rottemeren  n og n iet.  

in tern  toezich t 

H et in tern  toezicht bestaat volgen s de rekenkamer u it toezicht van u it de gemeen te en  

toezicht van u it de project/u itvoerin gsorgan isatie. N ormaliter is er bin n en  de 

ambtelijke organ isatie een  dossierhouder voor een  gemeen schappelijke regelin g 

aan gew ezen . V oor recreatieschap Rottemeren  is o.a. door person ele w isselin gen  n og 

ondu idelijk w ie de taken  van  de dossierhouder stru ctu reel zou  moeten  in vu llen . 

H ierdoor is de in vu llin g van  de dossierhoudersrol ein d 2009 maar beperkt in gevu ld en  

w ordt er geen  beleidsmatige toets u itgevoerd op de (jaar)stukken  van  het 
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recreatieschap. Ook zijn  diverse documen ten , w aaronder de meest recen te versie van  

deze regelin g en  begrotin gen , jaarreken in gen  en  bijbehorende 

accoun tan tsverklarin gen  van  het recreatieschap n iet in  het bezit van  de gemeen te.  

B in n en  de gemeen te is geen  cen trale regiefu n ctie op de gemeen schappelijke 

regelin gen . Er is geen  algemeen  toetsin gskader voor de beoordelin g van  jaarstukken  

van  gemeen schappelijke regelin gen . Daarn aast is er voor deze gemeen schappelijke 

regelin g ook geen  fin an cieel toezichthouder aan gew ezen . 

6-4-2� veran tw oorden   

De w ettelijke norm en uit de W gr en de gem aakte afspraken ten aanzien van 

inform atievoorziening aan de raad w orden niet nageleefd. De inform atievoorziening aan de 

raad is onvolledig, niet tijdig en niet conform  de gem aakte afspraken. De begrotingen zijn in de 

onderzochte periode geen enkele keer geagendeerd in de gem eenteraad hoew el dit een w ettelijke 

norm  is uit de W gr. A lhoew el in de regeling is vastgelegd dat de raad ook een jaarverslag krijgt 

van de w erkzaam heden is ook dit niet gebeurd. Het recreatieschap w ordt in de onderzochte 

begrotingen en jaarrekeningen van de gem eente Lansingerland genoem d in de paragraaf 

verbonden partijen. De inform atie die hier w eergegeven w ordt is echter zeer gering en niet up-

to-date.  

 

In  het algemeen  bestaat de veran tw oordin gsin formatie richtin g de raad u it de 

begrotin g en  jaarreken in g. Deze jaarstukken  w orden  eerst behandeld in  de commissie 

Wonen  en  Werken , w aarn a de stukken  al dan  n iet als hamerstukken  w orden  

in gebracht bij de plen aire raadsvergaderin g zodat de raad ‘zijn  gevoelen  kan  doen  

blijken ’. In  het geval van  gemeen schappelijke regelin gen  is het op grond van  de Wgr 

verplicht om de con ceptbegrotin g voorafgaand aan  vaststellin g door het A B  voor te 

leggen  aan  de raden  van  de deeln emende gemeen ten . Dit geldt echter n iet voor de 

jaarreken in g ten zij specifieke bepalin gen  hieromtren t zijn  opgenomen  in  de regelin g. 

Daarn a volgt de vaststellin g in  het A B . A an gezien  de provin cie deeln eemt aan  deze 

regelin g, hoeven  de jaarstukken  n iet formeel n aar de Gedepu teerde Staten  (GS) te 

w orden  gestu u rd. V aststellin g in  het A B  volstaat dan . Een  overzicht hiervan  staat 

opgenomen  in  tabel 6-1. Daarn aast on tvan gt de raad ook in formatie in  de paragraaf 

verbonden  partijen  zoals vermeld in  de gemeen telijke jaarstukken  van  Lansin gerland. 

Deze in formatie dien t te voldoen  aan  bepaalde eisen  u it het BBV . De rekenkamer heeft 

getoetst of de in formatie voldoet aan  de gestelde eisen . Een  samenvattin g hierover 

staat aan  het ein d van  deze paragraaf. In  bijlage 7 staat het volledige overzicht 

opgenomen . 
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In  de gemeen schappelijke regelin g is een  bepalin g (artikel 15) opgenomen  dat het DB  

vóór 1 ju li van  het daaropvolgende jaar aan  het A B  een  reken in g van  het 

recreatieschap en  een  balan s per 31 december van  dat boekjaar overlegt. Een  verslag 
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van  de w erkzaamheden  van  het recreatieschap over het afgelopen  jaar (jaarverslag) 

w ordt ook toegezonden  aan  de Provin ciale Staten  en  de raden  van  de deeln emers. 

 

Zoals vermeld in  tabel 6-1 is er in  de periode 2007-2009 geen  en kele keer een  

on tw erpbegrotin g van  het recreatieschap geagendeerd in  de gemeen teraad. Dit is n iet 

con form de afspraak zoals deze is vastgelegd in  de gemeen schappelijke regelin g. Uit 

gesprekken  blijkt dat in  de raadsvergaderin gen  ook ‘een  schapsvisie’ geagendeerd zou  

moeten  w orden . De schapsvisie w ordt periodiek opgesteld door GZH . V oor zover de 

rekenkamer heeft ku n n en  n agaan  in  de raadsnotu len , zijn  er geen  schapsvisies of 

w ijzigin gen  op schapsvisies geagendeerd in  raadsvergaderin gen  in  de periode 2007- 

2009. In  de onderzochte periode zijn  ook geen  on tw erpbegrotin gen  geagendeerd in  

raadsvergaderin gen . Daarn aast is er geen  verslag gedaan  aan  de raad van  de 

w erkzaamheden  van  het afgelopen  jaar.  

paragraaf verbonden  partijen  op  gem een telijk n iveau  

H et recreatieschap Rottemeren  w ordt in  elk van  de onderzochte documen ten  

genoemd in  de paragraaf verbonden  partijen . On tw ikkelin gen  w orden  echter n iet of 

n auw elijks genoemd. In  de jaarreken in g 2007 en  begrotin g 2008 w orden  openbaar 

belan g, belan g van  de gemeen te, eigen  en  vreemd vermogen  van  het recreatieschap 

n iet genoemd. Deze tw ee documen ten  zijn  van  lagere kw aliteit dan  de andere 

onderzochte, recen tere begrotin gen  en  jaarreken in gen . Dit is volgen s de rekenkamer 

te verklaren  u it het feit dat de jaren  2008-2009 vooral gekenmerkt w erden  door de 

opstartende en  planmatige u itw erkin g van  w erkzaamheden . 

 

Wel blijkt u it de begrotin gen  en  jaarreken in gen  dat het fin an cieel belan g van  de 

gemeen te in  de afgelopen  jaren  is verdubbeld. In  2009 bedraagt het fin an cieel belan g  

€ 94.685 w aar dit in  2007 n og € 46.280 w as. In  de begrotin g 2009-2012 en  de begrotin g 

2010-2013 w orden  dezelfde on tw ikkelin gen  genoemd als in  de jaarreken in g 2008. In  de 

begrotin g 2010-2013 is het fin an cieel belan g verder opgelopen  tot € 136.527. V oorts 

w ordt ook het verw acht eigen  vermogen  per 1-1-2010 vermeld, te w eten  € 15.544.258. 

6-4-3� toezich t 

Een externe accountant toetst de jaarstukken op rechtm atigheid. Binnen het recreatieschap 

Rottem eren heeft de raad het bestuurlijk toezicht toegew ezen aan de tw ee raadsleden die zitting 

hebben in het A B. De raad heeft geen specifieke eisen gesteld aan de w ijze w aarop de A B-leden 

toezicht zouden m oeten houden, w aardoor de A B-leden grotendeels zelf bepalen hoe zij deze rol 

invullen. 

 

B in n en  het recreatieschap heeft de raad het bestuu rlijk toezicht toegew ezen  aan  de 

tw ee raadsleden  die zittin g hebben  in  het A B . Uit gesprekken  blijkt dat de A B -leden , 

w aaronder ook de raadsleden  die zittin g n emen  in  het A B , geen  specifieke taken  

hebben  meegekregen  van  de raad en  geheel vrij zijn  in  het u itvoeren  van  hun  

toezichtfu n ctie.  

 

Er is door het A B  een  verorden in g op het fin an cieel beheer vastgesteld, w aarin  

ondermeer de in richtin g van  de fin an ciële admin istratie en  de verorden in g op het 

fin an cieel beheer geregeld zijn . Jaarlijks w ordt een  jaarreken in gcon trole u itgevoerd 

door een  extern e accoun tan t. V oor de jaarreken in gen  2007 en  2008 heeft de 

accoun tan t een  rechtmatigheids- en  getrouw heidsverklarin g afgegeven . De 

jaarreken in g 2009 is op het momen t van  dataverzamelin g n og n iet openbaar. 
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6-4-4� doeltreffendh eid 

De raad heeft geen toetsingscriteria vastgesteld w aarm ee bew aakt w ordt dat effectief en 

doelm atig gew erkt w ordt. W el w orden er evaluaties uitgevoerd op de schapsvisie om  te 

controleren in hoeverre voornem ens gerealiseerd zijn. 

 

Met betrekkin g tot doeltreffendheid dien en  doelen  aan  de voorkan t goed te w orden  

vastgelegd en  tu ssen tijds gemon itord te w orden  aan  de hand van  toetsin gscriteria. Er 

zijn  door de raad geen  toetsin gscriteria opgesteld om te bepalen  of doelen  bin n en  de 

vastgestelde fin an ciële en  in houdelijke kaders gerealiseerd w orden . Wel kan  er 

tu ssen tijds w orden  gemon itord op het behalen  van  beleidsdoelen  door regelmatig 

evaluaties u it te voeren  op de schapsvisie en  de u itw erkin g in  het gebiedsplan . In  een  

evaluatie kan  dan  getoetst w orden  in  hoeverre de opgaven  en  voorn emen s zijn  

gerealiseerd. In  de begrotin g van  het recreatieschap w ordt voorzien  in  dergelijke 

evaluaties. 
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7� G lastu in bou w on tw ikkelin gsm aatsch app ij 
O verbu u rtsch e Polder 

7-1� in leidin g 

In  dit hoofdstuk w orden  de feiten  en  onderzoeksbevindin gen  gepresen teerd die n odig 

zijn  voor bean tw oordin g van  de onderzoeksvragen  met betrekkin g tot de verbonden  

partij Glastu in bouw on tw ikkelin gsmaatschappij Overbuu rtsche Polder (GOP). H ieraan  

voorafgaand zal een  korte omschrijvin g van  deze deeln emin g met de daarbij 

behorende organ isatie w orden  gegeven .  

7-2� gesch ieden is en  doel van  de deeln em in g in  G O P 

De G lastuinbouw ontw ikkelingsm aatschappij O verbuurtsche Polder (G O P) is in tegenstelling tot 

de andere onderzochte verbonden partijen geen gem eenschappelijke regeling, m aar een private 

organisatie w aar de gem eente aan deelneem t. De G O P is op 14 novem ber 2001 opgericht door 

de voorm alige gem eente Bleisw ijk in sam enw erking m et O ntw ikkelings- en Participatiebedrijf 

Publieke sector BV  (O PP). In 2003 is de provincie Zuid-Holland toegetreden tot de vennootschap. 

G O P is opgericht om dat de gem eente een rol w ilde spelen in de gebiedsontw ikkeling van de 

O verbuurtsche Polder, w aar de vestiging van glastuinbouw  niet vanzelf op gang kw am . Het 

glastuinbouw gebied aan de noordkant van de O verbuurtsche Polder is al in 2007 ontw ikkeld, 

alleen het ‘A quaReU se project’ (w aterzuiveringsinstallatie voor tuinders) dient nog te w orden 

afgerond. N aar verw achting zal de G O P w orden opgeheven na afronding van dit project. De 

inhoudelijke doelen die de gem eente nastreeft m et de G O P zijn vastgelegd in de 

oprichtingsstatuten, m aar deze zijn niet specifiek en tijdgebonden gem aakt. 

gesch ieden is 

In  tegen stellin g tot in  de vorige hoofdstukken  onderzochte verbonden  partijen  is de 

Glastu in bouw on tw ikkelin gsmaatschappij Overbuu rtsche Polder (GOP) geen  

gemeen schappelijke regelin g, maar een  privaatrechtelijke organ isatie w aar de 

gemeen te aan  deeln eemt. Op 14 n ovember 2001 is de 

Glastu in bouw on tw ikkelin gsmaatschappij Overbuu rtsche Polder Beheer BV  (GOP 

Beheer BV ) opgericht door de toenmalige gemeen te B leisw ijk (n u  Lan sin gerland) en  

On tw ikkelin gs- en  Participatiebedrijf Publieke sector BV  (OPP)�� van u it de private kan t. 

Samenhangend hiermee is op 15 n ovember 2001 een  commanditaire ven nootschap 

opgericht met dezelfde aandeelhouders, te w eten  

Glastu in bouw on tw ikkelin gsmaatschappij Overbuu rtsche Polder CV  (GOP CV ). H et 

beheer over de CV  w ordt gevoerd door de BV  (een  u iteen zettin g over de 

organ isatiestru ctu u r volgt in  paragraaf 7-3).   

 

In  2003 is de provin cie Z u id-H olland tot de ven nootschap toegetreden . De reden  

hiervoor w as de verplaatsin g van  een  deel van  de tu in bouw bedrijven  n aar B leisw ijk en  

omgevin g in  het kader van  de herstru ctu rerin g van  de glastu in bouw  in  het Westland. 

De GOP kon  hierin  een  region ale fu n ctie vervu llen .  
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H et doel van  de publiek-private samen w erkin g is om te komen  tot een  projectmatige 

on tw ikkelin g van  glastu in bouw  in  de Overbuu rtsche Polder. De betrokken  w ethouder 

gaf in  een  gesprek aan  dat de gemeen te in  deze gebiedson tw ikkelin g een  rol gin g 

spelen  omdat de vestigin g van  glastu in bouw  van u it de markt n iet van zelf op gan g 

kw am. A an vankelijk w as het de bedoelin g de gehele Overbuu rtsche Polder te 

on tw ikkelen , maar om diverse redenen  is besloten  alleen  de 100 ha. aan  de n oordkan t 

te on tw ikkelen .  

 

H et glastu in bouw gebied is al in  2007 on tw ikkeld, het en ige project dat n og dien t te 

w orden  afgerond is het ‘A quaReUse project’.�  Dit project heeft tot doel dat door 

tu in ders gebru ikt w ater verzameld en  gezu iverd w ordt en  daarn a opn ieuw  gebru ikt 

kan  w orden . Om hergebru ik van  w ater te kun n en  realiseren  w orden  een  leidin gstelsel 

en  een  zu iverin gsin stallatie aan gelegd aan  de zu idkan t van  de Overbuu rtsche Polder. 

V oor dit project zal GOP een  bijdrage verstrekken  van  € 150.000, w aarvan  € 39.000 in  

2008 is u itgegeven .�! Derhalve resteert n og een  verplichtin g van  € 111.000. Ein d 2009 is 

voor het ‘A quaReUse project’ een  FES subsidieaanvraag van  € 550.000 in gediend door 

de gemeen te Lan sin gerland. T ijden s het onderzoek w erd in  de gesprekken  aan gegeven  

dat GOP zal w orden  opgeheven  n a afrondin g van  het ‘A quaReUse project’ ein d 2010. 

Begin  2010 w erd echter du idelijk dat de voortgan g van  dit project tegenviel en  is er 

geen  zicht op de afrondin gstermijn . De in ten tie is echter n og steeds om GOP op te 

heffen  n a afrondin g van  dit project.   

doel van  de deeln em in g in  G O P 

De inhoudelijke doelen  die de gemeen te n astreeft met GOP dien en  vastgelegd te zijn  

in  de oprichtin gsstatu ten . 

 

GOP beheer BV  heeft tot doel (artikel 3a): 

�� het optreden  als beherend ven noot van  de commanditaire ven nootschap: 

‘Glastu in bouw on tw ikkelin gsmaatschappij Overbuu rtsche Polder CV ’; 

�� het on tw ikkelen  van  een  plan gebied in  de gemeen te B leisw ijk; 

�� het verw erven  van  gronden , het bouw rijp en  w oon rijp maken  van  gronden  en  het 

vervreemden  van  bouw rijpe kavels bin n en  het plan gebied;  

�� en  al hetgeen  met het voren staande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan  zijn , 

alles in  de ru imste zin . De ven nootschap heeft n iet ten  doel het zelfstandig bouw en  

en /of exploiteren  van  on roerende zaken . 

 

GOP CV  heeft tot doel (artikel 2a): 

�� u itvoerin g geven  aan  de samen w erkin gsovereenkomst 

Glastu in bouw on tw ikkelin gsmaatschappij Overbuu rtsche Polder, gedateerd 6 maart 

2001;  

�� overige doelen  komen  verder overeen  met die van  de BV  (zoals hierboven  vermeld). 

 

Doelen  dien en  specifiek, meetbaar en  tijdgebonden �" u itgew erkt te zijn  en  bij te 

dragen  aan  bijbehorende beleidsdoelen  die de gemeen te n astreeft. In  de doelen  zoals 
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opgenomen  in  de oprichtin gsstatu ten  staat n iet omschreven  w at u itein delijk w ordt 

beoogd met GOP. De doelen  zijn  n iet specifiek en  n iet tijdgebonden  opgesteld. 

7-3� organ isatiestru ctu u r 

G O P bestaat uit een besloten vennootschap (G O P Beheer BV ) m et beperkte aansprakelijkheid en 

een com m anditaire vennootschap (G O P CV ) w aarin de drie vennoten, te w eten Lansingerland, 

O PP en de provincie Zuid-Holland zijn vertegenw oordigd. Ten aanzien van de BV  is er een Raad 

van Com m issarissen (RvC) ingesteld, w aar een w ethouder vanuit Lansingerland in zit die 

toezicht m oet houden op het beleid van de directie. Daarnaast is er een jaarlijkse A lgem ene 

V ergadering van A andeelhouders (A V A ), w aarin de burgem eester nam ens de gem eente 

Lansingerland zitting heeft. V oor de CV  is er een Raad van V ennoten (RvV ) ingesteld w aarin 

één raadslid nam ens de gem eente Lansingerland plaatsneem t. De opzet van de genoem de 

organen is in lijn m et de bepalingen uit het Burgerlijk W etboek (BW ). Deze organen kom en in 

de periode na 2008 nog m aar sporadisch bij elkaar om dat G O P naar verw achting w ordt 

opgeheven. 

 

De ju ridische stru ctu u r van  GOP w ijkt af van  de onderzochte gemeen schappelijke 

regelin gen  omdat het hier, zoals eerder vermeld, een  privaatrechtelijke organ isatie 

betreft. De oprichtin gsstatu ten  bevatten  con form de w ettelijke verplichtin gen  u it het 

Bu rgerlijk Wetboek (BW) n aam, zetel en  doel van  GOP Beheer BV /CV . H iern a volgt een  

u iteen zettin g van  de ju ridische stru ctu u r en  de organ isatie. 

������� 	�
��������������������+-.�

G O P Beh eer BV  

B ij oprichtin g in  2001 had GOP Beheer BV  een  maatschappelijk kapitaal van  N LG 

450.000 (900 aandelen  x N LG 500) w aarvan  het geplaatst kapitaal N LG 90.000 (180 

aandelen  x N LG 500) bedroeg. De aandelen  w aren  voor de helft in  handen  van  de 

voormalige gemeen te B leisw ijk en  de andere helft w as in  handen  van  OPP.  

 

In  2003 is de provin cie Z u id-H olland toegetreden  tot GOP BV . B ij die gelegenheid zijn  

90 aandelen  geplaatst en  volgestort door de provin cie. In  de jaren  ern a hebben  geen  

mutaties meer plaatsgevonden  in  het geplaatste kapitaal. Per ein d 2008 bedroeg het 

maatschappelijk kapitaal aldus € 202.500, verdeeld in  900 aandelen  van  € 225. V an  het 
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maatschappelijk kapitaal zijn  270 aandelen  geplaatst en  volgestort, w aardoor het 

geplaatst vermogen  € 60.750 w as.   

G O P C V  

B ij oprichtin g van  GOP CV  in  2001 bestonden  de commanditaire ven noten  u it de 

voormalige gemeen te B leisw ijk en  OPP met GOP beheer BV  als beherend ven noot. H et 

in gebracht kapitaal bestond u it: 

• gemeen te B leisw ijk (n u  Lan sin gerland): N LG 4,5 miljoen ; 

• OPP:  N LG 4,5 miljoen ; 

• GOP Beheer BV : N LG 90.000. 

De provin cie Z u id-H olland trad in  2003 toe tot de ven nootschap door een  bedrag van   

€ 2 miljoen  in  te bren gen . Op grond van  de statu ten  (artikel 5) beru st het bestuu r van  

deze ven nootschap bij de beherend ven noot die bevoegd is om deze ven nootschap te 

vertegen w oordigen . 

directie 

Op grond van  de statu ten  (artikel 15) w ordt het bestu u r van  de BV  gevormd door een  

directie die w ordt benoemd door de algemene vergaderin g.�# De directie 

vertegen w oordigt de ven nootschap. De directie van  de ondern emin g is tenmin ste 

eenmaal per jaar verplicht om veran tw oordin g en  reken schap af te leggen  aan  de 

aandeelhouders tijden s de jaarlijks terugkerende A lgemene V ergaderin g van  

A andeelhouders (A V A ). In  deze vergaderin g doet de directie verslag van  de gan g van  

zaken  en  komt met voorstellen  over de bestemming van  een  even tuele w in st. Ein d 

2009 bestaat de directie u it 2 person en  die zijn  aan gedragen  van u it de publieke en  

private kan t. 

Raad van  C om m issarissen   

In  de statu ten  (artikel 23) van  de BV  is bepaald dat er een  RvC in gesteld moet w orden . 

H et aan tal commissarissen  is gelijk aan  het aan tal aandeelhouders van  de 

ven nootschap en  ze w orden  benoemd door de algemene vergaderin g. In  de RvC zijn  

in derdaad de drie betrokken  partijen , gemeen te Lan sin gerland, OPP en  de provin cie 

Z u id-H olland vertegen w oordigd. De RvC is het toezichthoudende orgaan  van  de 

ven nootschap. Op grond van  de bepalin gen  in  de statu ten  heeft dit orgaan  tot taak om 

toezicht te houden  op het beleid van  de directie en  op de algemen e gan g van  zaken  in  

de ven nootschap en  de met haar verbonden  ondern emin g. B ij vervu llin g van  hun  taak 

richten  de commissarissen  zich n aar het belan g van  de ven nootschap en  de met haar 

verbonden  ondern emin g. N amen s de gemeen te Lan sin gerland n eemt een  w ethouder 

deel in  de RvC. 

In  de periode vóór 2008 kw am de RvC in ten siever bijeen  (een s per kw artaal), maar in  

de periode ern a n og on geveer tw eemaal per jaar bij elkaar. Dit kw am ondermeer 

omdat de in terim w in stu itkerin gen  al in  2006 - 2007 zijn  gedaan  en  het 

glastu in bouw gebied is aan gelegd.  

A lgem en e V ergaderin g van  A andeelh ouders   

V olgen s de statu ten  van  de BV  dien t er jaarlijks een  vergaderin g van  aandeelhouders 

te w orden  gehouden  (artikel 33). H ierin  dien en  ondermeer als agendapun ten  te 

w orden  behandeld: het jaarverslag en  vaststellin g van  de jaarreken in g en  

w in stbestemming. Op grond van  de statu ten  geeft ieder aandeel recht op één  stem. 
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Beslu iten  van  aandeelhouders kun n en  in  plaats van  in  de A V A  ook schriftelijk w orden  

genomen . Indien  een  gemeen te aandeelhouder is van  een  verbonden  partij, dan  dien t 

zij door een  lid van  de gemeen te vertegen w oordigd te w orden  in  de A V A . B in n en  de 

gemeen te Lan sin gerland is ervoor gekozen  om de bu rgemeester tot aandeelhouder te 

benoemen . De bu rgemeester gaf in  een  gesprek aan  de rol van  aandeelhouder vanaf 

september 2007 te vervu llen . H ij heeft destijds alle relevan te fin an ciële stukken  

(jaarstukken , accoun tan tsrapporten ) opgevraagd omdat deze n iet aan w ezig w aren . A ls 

aandeelhouder streeft hij zow el een  goede on tw ikkelin g van  het gebied als een  

positief resu ltaat n a.   

Raad van  V en n oten   

Op grond van  de statu ten  van  de commanditaire ven nootschap is een  RvV  in gesteld 

(artikel 7). In  de RvV  zijn  de beherend ven noot (directie) en  de drie commanditaire 

ven noten  (Lan sin gerland, provin cie en  OPP) vertegen w oordigd. N amen s de gemeen te 

Lan sin gerland n eemt één  raadslid plaats in  de RvV . De RvV  zou  volgen s de statu ten  in  

ieder geval tw ee keer per jaar bij elkaar moeten  komen , o.a. om de jaarreken in g vast 

te stellen . Uit het gesprek met het betrokken  raadslid en  n otu len  blijkt dat de RvV  in  

de praktijk in  ieder geval één  keer per jaar bijeen  komt om de jaarreken in g vast te 

stellen . Daar de GOP zich in  de afrondende fase bevindt, is de RvV  in  de afgelopen  

jaren  n iet meer zo vaak bijeen  gekomen . 

7-4� govern an ce 

De toenm alige raad heeft de doelen in de statuten vastgelegd. De genoem de doelen in de 

statuten zijn niet specifiek of tijdgebonden. De invulling van de toezichthoudende rol vanuit de 

am btelijke organisatie is beperkt gew eest. De inform atievoorziening naar de raad is beperkt. In 

de praktijk gaat er buiten de inform atie zoals opgenom en in de gem eentelijke jaarstukken 

nauw elijks tot geen inform atie over de verbonden partij G O P naar de gem eenteraad. De raad 

heeft zelf ook geen inform atiebehoeften betreffende G O P kenbaar gem aakt. In de gem eentelijke 

jaarstukken staat niet altijd inform atie over de G O P verm eld. De bestuurlijke 

verantw oordelijkheid is ingebed in de organisatie en ligt zow el bij college- als raadsleden. A an 

de invulling van de toezichthoudende rol zijn geen eisen gesteld door de raad. Binnen de G O P 

w ordt het toezicht op het bestuur van de vennootschap gehouden door de RvC. Het risico van 

functieverm enging is aanw ezig daar een collegelid de rol van de com m issaris vervult. 

 

Govern an ce w ordt in  deze paragraaf opgesplitst in  drie paragrafen  w aarin  de 

onderdelen  stu ren  en  beheersen , veran tw oorden  en  toezicht achtereenvolgen s aan  de 

orde komen . 

7-4-1� stu ren  en  beh eersen  

De toenm alige raad heeft de doelen in de statuten vastgelegd. De genoem de doelen in de 

statuten zijn niet specifiek of tijdgebonden. De toenm alige raad heeft ook de taken en 

beslissingsbevoegdheden van de RvC en de A V A  in de statuten vastgelegd. Het risico van 

functieverm enging is aanw ezig daar een w ethouder vanuit Lansingerland de rol van een 

com m issaris vervult. V anuit de gem eente is de am btelijke verantw oordelijkheid voor de G O P 

ingebed in de vorm  van een dossierhouder en de FES subsidie coördinator. Tot aan eind 2009 is 

de invulling van de toezichthoudende rol van de dossierhouder beperkt gew eest. 

 

N et als bij de gemeen schappelijke regelin gen  kan  de raad voorn amelijk in  de 

begin fase bij deeln ame in  een  verbonden  partij kaders stellen  en  in  de operation ele 

fase afspraken  maken  met het college van  B  en  W. T oegespitst op GOP w ijkt de 
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in delin g van  de stru ctuu r van  deze subparagraaf af ten  opzichte van  voorgaande 

hoofdstukken . 

bevoegdh eden  

De RvC heeft tot taak toezicht te houden  op het beleid van  de directie en  de algemene 

gan g van  zaken . De directie verschaft de RvC tijdig de voor de u itoefen in g van  haar 

taak n oodzakelijke gegeven s. De RvC heeft toegang tot de gebouw en  en  terrein en  van  

de ven nootschap en  is bevoegd de boeken  en  bescheiden  in  te zien . V oor een  aan tal 

beslu iten  van  de directie is goedkeu rin g van  de RvC vereist. Dit geldt ondermeer voor 

het aan gaan  van  overeenkomsten , len in gen , in vesterin gen  en  het aan stellen  van  

fu n ction arissen . In  de statu ten  zijn  ook de beslissin gsbevoegdheden  van  de 

aandeelhouders vastgelegd. Een  totaaloverzicht van  de taken  en  

beslissin gsbevoegdheden  van  de A V A  en  RvC is opgenomen  in  bijlage 8.  

risicobeh eersin g  

Op grond van  de statu ten  is de verdelin g van  de w in st en  even tueel verlies van  de GOP 

als volgt vastgelegd:  

• beherend ven noot: 1% ; 

• gemeen te B leisw ijk (n u  Lan sin gerland): 33,25% ; 

• OPP: 33,25% ; 

• provin cie Z u id-H olland: 32,5% . 

Uit de jaarreken in gen  van  de GOP blijkt dat er w in stu itkerin gen  zijn  gew eest in  2006 

en  2007. Over 2006 w as er sprake van  een  voorlopige w in stu itkerin g van  in  totaal  

€ 4.875.000. H iervan  w erd € 33.000 u itgekeerd aan  GOP Beheer BV  en  de rest verdeeld 

over de drie aandeelhouders. Over 2007 w as een  w in stu itkerin g van  in  totaal  

€ 2.727.000 gew eest. H iervan  w as € 27.000 bestemd voor GOP Beheer BV  en  het restan t 

w erd verdeeld over de overige participan ten . Uit de jaarreken in g 2006 blijkt overigen s 

dat het door de ven noten  in gebrachte kapitaal volledig is teruggestort in  2006.   

fu n ctiesch eidin g 

H et kan  voorkomen  dat een  w ethouder, raadslid of ambtenaar van u it een  gemeen te in  

het bestu u r van  een  organ isatie zit. In  het geval van  een  ven nootschap is dan  sprake 

van  drie soorten  belan gen : het bedrijfsbelan g en erzijds en  het gemeen telijk 

aandeelhoudersbelan g en  het publiek belan g anderzijds. De rekenkamer is van  

men in g dat het eerste belan g n iet samenvalt met de laatste tw ee.�� Een  ondern emin g 

w aarin  de gemeen te participeert is een  zelfstandige organ isatie, die een  ander eigen  

doel heeft (of kan  gaan  on tw ikkelen ) dan  het gemeen telijk doel van  de deeln emin g. 

Een  vermengin g van  belan gen  doet zich voor in dien  een  w ethouder teven s 

commissaris is. In  de hoedan igheid van  commissaris dien t hij of zij het bedrijfsbelan g 

te behartigen . In  een  college- of raadsvergaderin g beteken t dit dat de behartiger van  

het bedrijfsbelan g dezelfde persoon  is als een  gemeen tebestu u rder en  aan  dezelfde 

tafel zit met degen en  die het publieke en  aandeelhoudersbelan g van  de verbonden  

partij dien en  te behartigen . Dit leidt ertoe dat de vaststellin g van  de gemeen telijke 

belan gen  vertroebeld w ordt door de (schijn bare) in bren g van  bedrijfsbelan gen . De 

rekenkamer is van  oordeel dat een  discussie tu ssen  gemeen telijke en  bedrijfsbelan gen  

n iet in  een  gemeen telijk orgaan , maar in  overleg tu ssen  het gemeen telijk orgaan  en  

het bedrijf moet plaatsvinden . In  het geval van  de GOP vervu lt een  w ethouder van u it 

Lan sin gerland de rol van  commissaris in  de RvC. In  een  gesprek met de betrokken  
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w ethouder gaf hij aan  als lid van  de RvC zow el het bedrijfsbelan g als het belan g van  

de aandeelhouders te dien en . Bovendien  is hij erg praktisch in gesteld en  heeft hij de 

‘dubbele petten ’ situatie n iet als een  belemmerin g ervaren . 

in tern  toezich t 

V an u it de ambtelijke organ isatie is een  dossierhouder aan gew ezen  voor GOP. Deze 

fu n ction aris is vanaf ju n i 2009 als dossierhouder aan gesteld voor GOP en  is met n ame 

belast met de u itvoerin g van  het ‘A quaReUse project’. In  een  gesprek gaf hij aan  een  

regiefu n ctie voor GOP te hebben  en  teven s als adviseu r voor de w ethouder te 

fu n geren . H ij is ook degen e die een  beleidsmatige toets op de jaarstukken  zou  moeten  

u itvoeren , maar dat is in  de periode tu ssen  zijn  aan stellin g als dossierhouder en  het 

gesprek met de rekenkamer n og n iet aan  de orde gew eest. T ijden s het onderzoek had 

hij n iet de beschikkin g over oude dossierstukken  en  heeft hij ze opgevraagd bij andere 

bron n en  bu iten  de organ isatie. Er heeft geen  deugdelijke dossieroverdracht 

plaatsgevonden . Daarn aast bestaat het toezicht van u it Lan sin gerland u it een  FES 

subsidie coördin ator die de FES subsidie aanvraag met betrekkin g tot het ‘A quaReUse 

project’ coördin eert. De ambtelijke veran tw oordelijkheid voor deze verbonden  partij is 

w elisw aar in gebed in  de organ isatie, maar tot aan  ein d 2009 is de in vu llin g van  de 

toezichthoudende rol van  de dossierhouder beperkt gew eest. 

7-4-2� veran tw oorden   

In de statuten van G O P zijn enkele afspraken om trent inform atievoorziening opgenom en. Deze 

sluiten aan bij de w ettelijke verplichtingen ten aanzien van verbonden partijen. Daarnaast zijn 

geen additionele afspraken gem aakt tussen de raad en de overige bestuursorganen om trent 

inform atievoorziening. De jaarstukken van G O P zijn van 2007 tot en m et 2009 tijdig 

aangeleverd bij de Kam er van Koophandel (KvK). G O P w ordt niet in elk van de onderzochte 

docum enten genoem d in de paragraaf verbonden partijen. 

 

In  het algemeen  bestaat de veran tw oordin gsin formatie richtin g de raad u it de 

begrotin g en  jaarreken in g. Deze jaarstukken  w orden  eerst behandeld in  de commissie 

Wonen  en  Werken , w aarn a de stukken  al dan  n iet als hamerstukken  w orden  

in gebracht bij de plen aire raadsvergaderin g zodat de raad van  zijn  gevoelen s kan  doen  

blijken . H et is w ettelijk n iet verplicht om de jaarstukken  van  GOP aan  de raad te doen  

toekomen . Op grond van  het BW dien t de jaarreken in g w el tijdig vastgesteld te 

w orden  door de A V A , w aarna deponerin g bij de K amer van  K oophandel (K vK ) volgt. 

Een  overzicht hiervan  staat opgenomen  in  tabel 7-1. Daarn aast on tvan gt de raad ook 

in formatie in  de paragraaf verbonden  partijen  zoals vermeld in  de gemeen telijke 

jaarstukken  van  Lan sin gerland. Deze in formatie dien t te voldoen  aan  bepaalde eisen  

u it het BBV . De rekenkamer heeft getoetst of de in formatie voldoet aan  de gestelde 

eisen . Een  samenvattin g hierover staat aan  het ein d van  deze paragraaf. In  bijlage 7 

staat het volledige overzicht opgenomen . 
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In  de statu ten  staat: ‘jaarlijks bin n en  vijf maanden  n a afloop van  het boekjaar, 

behouden s verlen gin g van  deze termijn  met ten  hoogste zes maanden  door de A V A , 

w ordt door de directie een  jaarreken in g opgemaakt. De jaarreken in g w ordt door de 

directie bin n en  deze termijn  voor de aandeelhouders ter in zage gelegd ten  kan tore 

van  de ven nootschap. B in n en  deze termijn  legt de directie ook het jaarverslag over. De 

directie legt jaarreken in g en  jaarverslag tegelijkertijd over aan  de RvC. De jaarreken in g 

w ordt ondertekend door de RvC en  er w ordt pre advies u itgebracht aan  de A V A . De 

A V A  stelt de jaarreken in g vast en  stu u rt deze tijdig aan  de K vK ’. 

 

N aast de w ettelijke verplichtin gen  over in formatievoorzien in g over verbonden  

partijen  zijn  er geen  andere afspraken  gemaakt tussen  het college van  B  en  W en  de 

raad over in formatievoorzien in g die aanvu llend n og plaats zou  kun n en  vin den . 

Mondelin ge toezeggin gen  en  aan genomen  moties met betrekkin g tot 

in formatievoorzien in g over GOP aan  de raad heeft de rekenkamer n iet ku n n en  vin den  

in  de onderzochte periode. De jaarreken in gen  voor de jaren  2006, 2007 en  2008 zijn  

tijdig in gediend bij de K vK . V oor het jaar 2006 w as er w el tw ee keer om u itstel 

gevraagd, maar de overleggin g w as u itein delijk w el op tijd. A V A  vergaderin gen  dien en , 

ten zij anders bepaald in  de statu ten , u iterlijk zes maanden  n a afloop van  het boekjaar 

plaats te vin den . In  de jaren  2007-2009 zijn  er geen  A V A  vergaderin gen  gew eest, maar 

is de jaarreken in g schriftelijk w el tijdig goedgekeu rd door alle aandeelhouders. 

 

De raad on tvan gt geen  begrotin gen  of jaarstukken  omtren t de GOP. Er vin dt ook geen  

terugkoppelin g plaats door het raadslid dat deeln eemt in  de RvV . In  een  gesprek met 

het betreffende raadslid gaf hij aan  dat gezien  het stadium van  de fin an ciële afrondin g 

w aarin  de GOP zich bevindt, hij het n iet meer n odig acht om actief terug te koppelen . 

Er w orden  volgen s hem ook geen  vragen  gesteld door de raad over de GOP. T ijden s een  

plen aire sessie tu ssen  de rekenkamer en  raadsleden  op 10 december 2009 blijkt zelfs 

dat en kele raadsleden  helemaal n iet op de hoogte zijn  van  het bestaan  van  de GOP. In  

de periode 2007-2009 zijn  er geen  stukken  over de GOP geagendeerd in  

raadsvergaderin gen .  

paragraaf verbonden  partijen  op  gem een telijk n iveau  

GOP w ordt n iet in  elk van  de onderzochte documen ten  genoemd in  de paragraaf 

verbonden  partijen . In  de begrotin g 2008 on tbreekt GOP in  de lijst van  verbonden  

partijen . In  de jaarreken in g 2007 w orden  openbaar belan g, belan g van  de gemeen te, 

eigen  en  vreemd vermogen  van  GOP n iet genoemd. In  de jaarreken in g 2008 w ordt 

vervolgen s w el w eer veran tw oordin g afgelegd over GOP. In  de jaarreken in g 2008 w ordt 

voor het eerst het fin an cieel belan g van  de gemeen te in  GOP genoemd. In  de begrotin g 

2009-2012 w ordt ook het fin an cieel resu ltaat w eergegeven . Opvallend is dat in  de 
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begrotin g 2009-2012 bij on tw ikkelin gen  w ordt vermeld w elke w erkzaamheden  er in  

2008 w orden  u itgevoerd. De begrotin g 2010-2013 vermeldt, in  tegen stellin g tot w at is 

gecommun iceerd n aar de rekenkamer, dat GOP n a afrondin g van  het ‘A quaReUse 

project’ in  2010 in  stand blijft. 

7-4-3� toezich t 

Jaarlijks w ordt een jaarrekeningcontrole uitgevoerd door een externe accountant. De 

bestuurlijke verantw oordelijkheid is ingebed in de organisatie en ligt zow el bij college- als 

raadsleden. A an de invulling van de toezichthoudende rol zijn geen eisen gesteld door de raad. 

Binnen G O P w ordt het toezicht op het bestuur van de vennootschap gehouden door de RvC.  

 

De bestu u rlijke veran tw oordelijkheid is in gebed in  de organ isatie en  ligt zow el bij 

college- als raadsleden . In  de RvV  n eemt een  raadslid deel. B in n en  GOP w ordt het 

toezicht op het bestu u r van  de ven nootschap gehouden  door de RvC. Zoals eerder 

vermeld n eemt een  collegelid zittin g in  de RvC, w at een  risico van  fu n ctievermengin g 

kan  inhouden . V erder zijn  er geen  eisen  aan  de in vu llin g van  de toezichtsrol gesteld 

door de raad. Jaarlijks w ordt een  jaarreken in gcon trole ten  behoeve van  zow el de BV  

als de CV  u itgevoerd door een  extern e accoun tan t. In  de onderzochte periode is 

telken s een  rechtmatigheids- en  getrouw heidsverklarin g afgegeven . 

7-4-4� doeltreffendh eid 

De raad heeft destijds geen  toetsin gscriteria vastgesteld om te bepalen  of doelen  

w erden  behaald. Daar er geen  meetbare toetsin gscriteria zijn  opgesteld, kan  de 

rekenkamer n iet n agaan  in  w elke mate de activiteiten  van  GOP hebben  bijgedragen  

aan  de realiserin g van  een  duu rzaam tu in bouw  gebied. 

 

Met betrekkin g tot doeltreffendheid dien en  doelen  aan  de voorkan t goed vastgelegd te 

w orden  en  tu ssen tijds gemon itord te w orden  aan  de hand van  toetsin gscriteria. 

V oorzover de rekenkamer heeft ku n n en  n agaan  heeft de raad destijds geen  

toetsin gscriteria vastgesteld om te bepalen  of doelen  w erden  behaald. Wel is in  

n ovember 2008 op in itiatief van  de RvC een  in tern e evaluatie gehouden  over de 

samen w erkin g en  de realisatie van  een  n ieu w  glastu in bouw complex in  het kader van  

GOP. H ieru it bleek dat de rollen  en  veran tw oordelijkheden  van  de verschillende 

(toezichthoudende) organ en  n iet goed w aren  belegd. Daarn aast w erden  n og n iet alle 

duu rzaamheidsdoelstellin gen  behaald. Zo zijn  er n og geen  glastu in bouw bedrijven  die 

en ergie opw ekken  door verbrandin g van  afval (bio-brandstof). Dit blijkt u it een  

gesprek met de dossierhouder. Daar er geen  meetbare toetsin gscriteria zijn  opgesteld, 

kan  de rekenkamer n iet n agaan  in  w elke mate de activiteiten  van  GOP hebben  

bijgedragen  aan  de realiserin g van  een  duu rzaam tu in bouw  gebied. 
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bijlage 1� onderzoeksverantw oording 

algem een  en  procedu re 

De gemeen teraad van  Lan sin gerland heeft per brief d.d. 15 ju li 2009 de rekenkamer 

verzocht om een  onderzoek u it te voeren  n aar de gemeen schappelijke regelin gen  en  

overige verbonden  partijen  w aar de gemeen te in  participeert. De rekenkamer heeft de 

raad op 21 ju li 2009 laten  w eten  dit verzoek te honoreren . In  de brief heeft de 

rekenkamer teven s aan gegeven  een  selectie te maken . Op 26 augustu s 2009 is de 

onderzoeksopzet ter ken n isn ame verzonden  aan  de gemeen teraad, aan  het college en  

de secretaris.  

 

De onderzoeksw erkzaamheden  zijn  in  augustu s 2009 begon n en  en  afgerond in  maart 

2010. H et onderzoek berust op verzamelin g en  an alyse van  gegeven s u it verschillende 

bron n en . De voorlopige onderzoeksresu ltaten  zijn  opgenomen  in  de con ceptnota van  

bevindin gen . Deze is op 28 april 2010 voor ambtelijk w ederhoor voorgelegd aan  de 

gemeen tesecretaris met het verzoek u iterlijk 17 mei 2010 een  schriftelijke reactie te 

geven  over even tuele feitelijke on ju istheden  en  on volkomenheden . Daarn aast zijn  de 

afzonderlijke hoofdstukken  met betrekkin g tot B leizo, bedrijven schap H oefw eg en  de 

Groen zon e ook voor ambtelijk w ederhoor aan geboden  aan  de betreffende 

projectdirecteu ren  met het verzoek u iterlijk 17 mei 2010 te reageren . De gemeen te 

heeft meteen  een  verlen gin g van  de reactie-termijn  met 2 w eken  gevraagd w aarop de 

rekenkamer heeft gereageerd dat verlen in g met maximaal 1 w eek mogelijk is. De 

ambtelijke reactie w erd in  eerste in stan tie op 21 mei 2010 digitaal aan geleverd, 

gevolgd door de schriftelijke reactie per 26 mei 2010. De projectdirecteu ren  hebben  

hun  reactie tijdig aan geleverd.  

N a verw erkin g van  de on tvan gen  reacties is de bestuu rlijke n ota opgesteld. Deze bevat 

de voorn aamste con clu sies en  aanbevelin gen  van  de rekenkamer. De bestu u rlijke n ota 

is, met de n ota van  bevindingen  als bijlage, voor bestu u rlijk w ederhoor voorglegd aan  

het college van  B  en  W ter atten tie van  de bu rgemeester, de heer E. van  V liet. Dit is 

gebeu rd bij brief van  22 ju n i 2010, met het verzoek u iterlijk 16 ju li 2010 te reageren . De 

rekenkamer heeft de reactie op 13 ju li 2010 on tvan gen . 

casu sselectie 

In  de onderzoeksopzet is aangegeven  dat de rekenkamer voor het onderzoek een  

casusselectie zou  maken . B ij de selectieoverw egin gen  is het raadsverzoek volledig 

gehonoreerd. Daarn aast heeft de rekenkamer zelf drie verbonden  partijen  

geselecteerd op basis van  het bestu u rlijk en  fin an cieel belan g voor de gemeen te en  het 

maatschappelijk belan g voor de bu rgers. De keuze is u itein delijk gevallen  op: 

• B leizo 

• Bedrijven schap H oefw eg 

• Groen zon e Berkel-Pijn acker-N ootdorp 

• Recreatieschap Rottemeren  

• Glastu in bouw on tw ikkelin gsmaatschappij Overbuu rtsche Polder 
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onderzoeksm eth ode 

In  het onderzoek zijn  verschillende onderzoeksmethoden  gehan teerd. T en  eerste zijn  

in terview s gehouden  met de verschillende dossierhouders en  fu n ction arissen  in  de 

ambtelijke organ isatie. Daarn aast zijn  gesprekken  gevoerd met de person en  die de 

bestu u rlijke veran tw oordelijkheid dragen . A an vu llend hierop heeft de rekenkamer 

gesproken  met projectdirecteu ren  en  een  plen aire sessie gehouden  met raadsleden  op 

10 december 2009. In  bijlage 3 is een  overzicht opgenomen  van  geïn terview de en  

geraadpleegde person en . V erder heeft de rekenkamer voor haar onderzoek een  

an alyse van  verschillende documen ten  gemaakt. H et verzamelde materiaal bestond 

u it documen ten  van  u iteen lopende aard, zoals n otu len  van  raadsvergaderin gen , 

n otu len  van  A B - en  DB  vergaderin gen , jaarstukken , w et- en  regelgevin g, akten  van  

oprichtin g etc. In  bijlage 4 is een  lijst met gebru ikte openbare en  direct toegankelijke 

bron n en  te vin den . In  samenhang vormen  de documen ten  en  gesprekken  de feitelijke 

basis voor dit onderzoek. 
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bijlage 2� norm enkaders 

 

������$������������'�����������������������$�������������

 
��������������'�������������

���	
��
�
������
�
�����
���
������#��
��
����
��0��
�
�1��
���
������������������*����!��
���##
��0�����
������������>��1��

���,
����
�4�
���
�
���!4*����!�
��#�
���

������
�������
����
��"���
�
����
��������4����
�����������
��
�
��!��
�
����
��
��


��
���!��

#���

��������������'��������������������

���,
���
!�""�������
����
��������������
!�����"���

�����


���
!�""���

�����
����!��
!�""��
��

������*���
��0�����
�����>��1��

���,
�����
����!��
!�""�������
����
��������������
!�����"����
�����*���
��
����

��#�

�����
�
��
�
��������
��"����
�����


���
!�""�������
�

���*
���
���������
���������
���������
�������
��
�
������
�����
��	
����"!�����
�
*
���
�
�������
�����
����!��
!�""����
����
�����
���#��!����

*����"����
*
�#�
��


��
�0�����
���9��������>��1��

5��>���

���
�����������
��
�
�����������
�����
�������

#����"��
��LL���#�

���
�
�������
�����
����!��
!�""�����
��*����
��
�����*���
�������
��

����
�
*
�������"��
���
������������
�����


���
!�""���
����
���
�!����
���������
*
����*
�����
�
*
���
�
����
���
�

��
��
��������
��

���
����!��
!�""����
��"����
��0�����
���9��������>��1��

9��,
�����


���
!�""���
����
�����������!��
���!�
���

������
*
��
����
����
��*������
������0�����
�����>��1��

��������������'������������������������������

���@���
�
�
�������*�����
��
�
����������������


���
!�""��
�����
����!��
!�""�������
��


�!�����
����
��
�
����%�

�1��
�����


���
!�""������

����������
!�����"����
�
����
��
���

��

��
��


��
�������
������"���*�������
����
�����*���
�����
��
�
���
��"���

�
��
���"�
�!�����
������
�
*
��0�����
���5��������>��1M�

�1��
��
�
������
�������
����������
�
�������
�����


���
!�""�������������
����������
��
��

��

��
��


��
�����������
�
*
����3���
��

!�
�
����������
��
��#�
��������
�����
�����


���
!�""���

#��0�����
���5������5�>��1��

���<��*�����
��
���
�
����
�
�
������
����
�������
��


�!�����
����
��
�
������
��
�
��
�%�



���
�
���������������
��"����������
����������
��
��
���
�����
��
�����������
��'��

�!�
��#���

�
�����0��!�
������������
��������������#�

�


�!�����
�����������1��

#�������
��
��
��
���
�
���
��
!�"�
�������
��

��

��
��


��
�������
���
!�""�������
����
�������������

���
�!��
��
�����������
���


�!�����
�����������������
���������������
��
�
�������
�����
���<
���
�
�������!���
���
��
��������
������
������"�
��

���
����
����*
���������
����
�������������
���
�����������
���
��
����
���
��
���
�
��0�����
������������>��1��

5��<
����������
�����
�������
���##
���
�
�������"����
������
��������
������*����������
##�������
��
�����
��"����
�����0�����
����>��1��

9��<��������������
�
��������
������!�����
�����������#�����
���������
�������������
���
�"���
�����0>��1��

7��<��������#������$�
��������
������!�������
��
�����
��
��������
�����������
����!�!�
��
�������
��
��������0>��1%�

�1��
�����


���
!�""�������
����
��������������#��
���


�!�����
������������!�
����
��
����������!������
������������#�����
������������������*���

��
���0�����
��59�������>��1M�

�1��
����
�������
��

��

��
��


��
���"��
�������
�����
����!��
!�""�������
����
����������������
�!��
��
�������
���


�!�����
������������

�"��*�
�!���*
���
���
�����
���
����������������
����
��
���,
�����
����!��
!�""����
����
���
����
����������
*
�*�
�!���*
��!��
����������
�

����
���
���������*���!��
*
������
�����


���
!�""������������
���
��0�����
��57������5�>��1��

G��<��*����������
��������
3"��
����
�!����
!�
�����
���!!
�������
��
�
�����
������������
�
�������
�"����
����������
���
�
���

H��,
�����


���
!�""�������
����
��������������������!!�
!���������
!���!�
��
���,
���
�
����
��
��
���
�
��
���
�!�
�!�
������0�����
���9��������

>��1��

'��B
���
��
�
������
�����
�����
*������!��
����
����
�
���
!�""�����
��
���������
�����
���������
��


�!�����
����
��
�
��������
�
���	�����
�

���
����
�
���
!�""�����
��
���������
�����
�������
��
��
���!�
��

���������������*��
�����
�������!��
!�""�������
�!��
��*�����
*�����"�
��
���
�

�
�������������
���
����
����������
��
�
������B
�
�!��!������"��
�������
���������
������
!����
����!�
���
�!��!������

�

�



 

 

100 sturen op afstand 

��������������'����������������������%��������������'������������������������������$������������&�

���	
�������

#������
��


�!�����
����
��
�
������#!����
���
�������*�����
�����
���
������
�����������������
����
����#��
�
����
���
�

�
�
��!"����
����%�

�1��
��
�
�������"����
������
��������
����
����*
��������

�����������
�����


���
!�""�������
��������
����������

#������
�
*
����
������

���#�



���
�
��������
�������
������
�����������
����
����
��
�!��
��
��0�����
���G��������>��1M�

�1��
��
�
�������"����
������
��������
����
����*
��������0

���������1��
�����
����!��
!�""�������
�����


���
!�""���
������

���#�

���
�
��

�
������
�����������
���
�!��
��
�����!
�
�������
�����


���
!�""���
���
��������������"��
������
���
��
�
��0�����
���G��������>��1��

�������
��
���

���#!����
��*�����
���������
��


�!�����
����
��
�
��������
����
�����
�
���#�����
����*�
����������*����
���"��
���
�

�


�!�����
����
��
�
�����0���"
��1����#!����
���
������"!!
�����������


���
!�""��
�����
����!��
!�""�����
�����#�����
����*�
������

5��,
�����
����!��
!�""�������
����
��������������#��
���


�!�����
������������*
�����
�����
���
��������*
!��
�
����������*��������
�����


��

�
!�""������������
���
������
�!��
��
������*
!��
�
����������*���������
���


�!�����
��������������������!��
!�
������
������
����
�������
�

�

��

��
��


��
��0�����
��57�>��1��

9��,
���


��
�
!�""�����������
��
�
������!�����
�
*
���

#���
��
�
�����0�#����*�����
����
���1�����-
�
�"�

��
�8���
������*������������
��
*���
��

0�����
���G�>��1��

7��,
�����
����!��
!�""�������
����
��������������#��
���


�!�����
������������*
�����
��
������������
����

��
�
������
���!�!�
���������������

�
�
���
�����NN���7��"��������
������������#�����
�������������������
��
����������
��������-
�
�"�

��
�8���
��0�����
��59��������>��1��

G��,
�����


���
!�""�������
����
��������������#��
���


�!�����
������������!�
����
������
�
�������!������
�����������
��
�����
��������������

�
*
��
��
�������

#��0�����
��59������5�>��1��

H��,
�����
����!��
!�""�������
����
��������������#��
���


�!�����
������������*
�����
������
�
���������
����

��
�
������
���!�!�
���������������

�
�
���
�����NN���7��"��������
�����������
�������
���������������
������
�
������
��
�������

#�������-
�
�"�

��
�8���
��0�����
��59������9�>��1��

'����#�����
�
����������������
�������!�����
��������������"�!��
�����#����
����
��#!����
���

��������������'����������������������%��������������'��������������������������$���������������������$�����&�

���,
������
�
���
�����������!���������������
���������
�������

�!�
������
��
��
���!�!�
��������
������

������
�������������
��
��������
����
�������������

�
��


��
�
��

��

����
�������
����
���������������
����!�
����
�����
���
�������!���������
��
����
��0�����
�������������-


��
�
�1��

���	
������*�"�����"��
�������

�������
�
������
�
�������
�����
��"��
���������
�
���#��
�"����
����������
���
�
�������
���
�����
��
��������

�
!�
��
����
�!��
��
�
���!��

5��;
�����
��������
������
����
���
���!����

������
��
������
��������
������!�"��
��0�����
��7�  ;1��

9��	
��
���������
����

�������
���������#��
�����
��������
��0�����
�����������  ;1���
��
��
���!�
��
���%�

�1�

����!�
�����
�����
��������
������
����
������
��
���!���
������
���
�!�
�����
����
�*�������
��
������
��
�������M�

�1��
��
�
��!�����

�!����
����
�����
��������
��0�����
���7�  ;1��

7��,
�������
�!�����
�����
��������#
����
����
����
������
����0  ;1�����
��
��������*�������
��
���:
��
����
���
��
������������������
��

������
�

��
�

���!���
��������#
������
��
���������!����
��
��0�����
���G�  ;1��

G������
������!�����
�����
���
�#������$�
���!�
��������0����1��#*���
���������
��
�%�

�1����������
�!��
�����
�������

��
���
����


�!�����
����
��
�
����
��
����
���
��
�����
��������
�M�

�1��
����
��������
���
��
�����
��������
��0�����
��5G�  ;1M�

�1��
���
�������������
�����"��
��
���!���
��
!������
����!�
�"��%�

.�

����
�*�������������������!�
�M�

.�

�����!�������
�����
��������
�M�

.��
���
���������������
�����
���
�����*��
������
D��������
���
��
�����������
��5'�����
��������
����
�����
����0�����
��GH�  ;1��

H������
����!�������
�����
��������
���������
����!�
��
�����
��
���#�����
��
�!��
�����
���
�����
��������
��0�����
��G��  ;1%�

�1��
�����
���
��
!������!�����!M�

�1��
����
�������
�������������
*
����*
��
�������������M�

�1��
��
����
����
����
�*�����
��
�������
������
�"�
��
��
���
�������!���������
���
����������
��


��
����
�!��
��
��������������
�����
�

�
�����
����������

#�M�

�1��
��
��
���
���
��
���
����

���
���
�������
��
�����
��������������
���
����
�������
��
���
������
���
�������!����M�


1��
���
!"�����������
��
�����
����������

��������������'�����������'����

���<��������!��"��"�

��
�����#����
�������
*����������!�0��������

��������
�
�����������
������
D�
��
�����"�����1��

��� ���
��

���


�!�����
����
��
�
������

#���
�������
��
!�""�����
���
*����!#"����
��
�
��������
��2 ������!�
�
����
�
��*��������
��

������
��2 �

���������*
�!�
��#�
�
����
��

�����
�������
�������
�����"�����������
���
*������"�
��
������

�



 

 

101 sturen op afstand 

 

 

 

��������������'�������������������������

<��*����������
��������
�!���!����
�������
!�
�������

���������
����!��
!�
����#%�

�1��
�
��!��
�
������
���
�
���M�

�1���
�
������
��#������$�
�
������"�
����
����
�!�����
���
�
���!

����

 

 
 

 

������$������������'�����������������������������������

 
��������������'�������������

���	
��


��
��

#������"�
����
���
�
��
��������

��
����
���

#���������
��
������
�!���"�
���

���,
����
�4�
���
�
���!4*����!�
��#�
���

������
�������
����
��"���
�
����
��������4����
�����������
��
�
��!��
�
����
��
��


��
���!��

#���

��������������'��������������������

���	
����
�����������������
���
�!���"�
�������
��
!���
���
�����!������
����
���	
�!���"�
���
����
���
�������
�*
�
��
���
����
�������
�

�
�����!�����0�����HH�����������
���� >1��

��� ����
�!���"�
����������
���
����������
��

�����������@��!!���!!
��*���*�����	
���@��
!�����"���

���#�

�����""�����
��
�!��
��0�����7����������

��
���� >1��

5������
���
��


��
�����

���"�
���!�����

���
�����!���������������*�������
�2;2��
��
�
���������������

�������#��
�
�������
������
�
��

9��?�������!��������
���!�
�LL�����

�
��
����
������
��"�
��0������'�����������
���� >1��8�
���!��
�����

���"�
�!��
��
��!�
�
������
�
�
�

����

���"�
���

#���
���!�
�LL��!�
��

��������������'������������������������������

���	
�����
��
�����
�������
!�""��
�!�0
�
��"

����@1�*������!��
�
�������
�!���"�
�������
��
�����!������

���	
��


��
��

#���
��
O����
����!��
�����
�
�4�
!��!!���!�
��
���
�
�������
�����

���"�
�0!1���!��
�
�������
�!���"�
�������
��
�����!������

5��	
�#������$�
���!����!������
��

��
����*�����
��
���

9��)���!����!���!��
���������#"����
�
�
�������
�������
���

#���
��


��
��

������!�
�
���#�����
�
�
�
������
���
!�""��0��������

�����@1�����

�
��
�����!�����0�������"��
�
��
��
�������

�1��

7��	
����
����
�
���
!�""�����
��
���������
�����
���������
��

��
�����!����
�
���	�����
����
����
�
���
!�""�����
��
���������
�����
�������
��
��
��

�!�
��

���������������*��
�����
�������!��
!�""�������
�!��
��*�����
*�����"�
��
���
����
�!�
�������!�"�������
�������������
���
����
����������
�

���
��
�����B
�
�!��!������"��
�������
���������
������
!����
����!�
���
�!��!������

G�����
����!��
�
�
�����
��
����������
���
����
��
�����!�����
�
�
���	�������
����
��
�
�
����
�
����
���������
���
����
��
�������
���"�����!�

�
����!�����
������
�������
��
��������������!�
��
����������

��������
��
������
�����
���#�����
!���
�����*�
������
�������

��������������'����������������������%��������������'���������������������������������&�

���<��*����!����#�
����
��#!����
���
�������
���
��
��������������	
��


��
�������#!����
��
���
��
�����
�����������
���
�

�
������������!��#�����
���
��
��
�����
��������������
��


��
�!�""����>���

���
*
��#!����
��!����#�
�����*������!��
�
���������
��


��
��
�

���
��
�����
!����!����!��
�
������
����
�������������
�
�
�������
�0�"�!�
1���#�����
��

���	
��


��
�����������
��#�
!����
��!�"��
��0�������
������
�
���
�����
������
�
����
�1��������
������
��#�
!����
��#�
3"
���
��

5��?�������!�����
�����#�����
������#����������
����
�������
���
�����!�������
��"�
�!��
��
�����������
*
��
�����
���
������!�
�*
!�����
�������

�
����

�
��
����
���������������������*���
�
��!�������
�
���������
���
!�""��

�������
�
��������
���
����
*
�������
�����

���"�
�!��
��

��*��
��
��������
������
��
�����!�����0������������������
���� >1����

9��	
������
�
�������������!��
!�
���������
����

�
��
����
������;�!�!�
�����������
������
�
�����!��
�����
�������������������

���
!�""��
��

���
�!��
��
���������!!���!�0�������������5����
���� >1��

7��	
���#�����
���
���
�����
��������
�������
�������!����#������
����
���
*
�����
��
������
��
�����
!��2���
��
�����
!�
�����
����
�

��
*
�����
�������
��
���"�
���"��
���
��
�������
��
�������#�����
���
��
�����������������
����
�����
��
�����
��������
����������������#�����
�

��
��
��������
��

��!�
��#�
�
��
�����
��������������������
��0����*��
��
��!�
��#�
�
���#�����
��!��
���������
���
�-)&��������
*
�����
��

�
!�
��
##
��
����#�!�"����!�
D�������
�����
��
�1��



 

 

102 sturen op afstand 

 

 

 

 

 

 

 

G��>���

�������
�!���"�
���

������
�
��
������!��
!�
�����������
������
����
������
��"�
������
��*
!�����
������#����������
����
�������
��

�
�����!�����0������'�����������
���� >1��

H��	
��
���!�
�!�����!��
��������������
����������������
������
�
���������
����������
������
���!�!�
�������	
���
������������
!���
��������

�
�
��
����������

������
��������
�/
�
�����!
�������
!�
���
D
�������#����!�������
���!��
�����������

��
D
����������
��=���!��	"��!��#�<��
�!���
��

������
������
������
�!�
��!�
�������������
��"�
�������6�
������6�������
��
��=����
�
����
���
�

���!�����
������
�
��G�
��H������
�

,���
�!�
��!�
��
�����G��
��
����!��)���
��
D
�������
���
�����������!�!�
������
����
��
"�����*��������
�
�
���0�����
��5�9������� >1��

'��K��
�������
���
������
������#����������
����
�������
���
��
���!�
�!�����
������
�
���������
���������������
!���
�
�����*
���
�������
��
��

�
�����0�����
��5�9������5� >1��

��������������'����������������������%��������������'��������������������������$���������������������$�����&�

���,
������
�
���
�����������!���������������
���������
�������

�!�
������
��
��
���!�!�
��������
������

������
�������������
��
��������
����
�������������

�
��


��
�
��

��

����
�������
����
���������������
����!�
����
�����
���
�������!���������
��
����
��0�����
�������������-


��
�
�1��

���;
�����
��������
������
����
���
���!����

������
��
������
��������
������!�"��
��0�����
��7�  ;1��

5��	
��
���������
����

�������
���������#��
�����
��������
��0�����
�����������  ;1���
��
��
���!�
��
���%�

�1�

����!�
�����
�����
��������
������
����
������
��
���!���
������
���
�!�
�����
����
�*�������
��
������
��
�������M�

�1��
��
�
��!�����

�!����
����
�����
��������
��0�����
���7�  ;1��

9��,
�������
�!�����
�����
��������#
����
����
����
������
����0  ;1�����
��
��������*�������
��
���:
��
����
���
��
������������������
��

������
�

��
�

���!���
��������#
������
��
���������!����
��
��0�����
���G�  ;1��

7������
������!�����
�����
���
�#������$�
���!�
��������0����1��#*���
���������
��
�%�

�1����������
�!��
�����
�������

��
���
����


�!�����
����
��
�
����
��
����
���
��
�����
��������
�M�

�1��
����
��������
���
��
�����
��������
��0�����
��5G�  ;1M�

�1��
���
�������������
�����"��
��
���!���
��
!������
����!�
�"��%�

.�

����
�*�������������������!�
�M�

.�

�����!�������
�����
��������
�M�

.��
���
���������������
�����
���
�����*��
������
D��������
���
��
�����������
��5'�����
��������
����
�����
�����0�����
��GH�  ;1��

G������
����!�������
�����
��������
���������
����!�
��
�����
��
���#�����
��
�!��
�����
���
�����
��������
�%�

�1��
�����
���
��
!������!�����!M�

�1��
����
�������
�������������
*
����*
��
�������������M�

�1��
��
����
����
����
�*�����
��
�������
������
�"�
��
��
���
�������!���������
���
����������
��


��
����
�!��
��
��������������
�����
�

�
�����
����������

#�M�

�1��
��
��
���
���
��
���
����

���
���
�������
��
�����
��������������
���
����
�������
��
���
������
���
�������!����M�


1��
���
!"�����������
��
�����
���������0�����
��G��  ;1��

��������������'�����������'����

���<��������!��"��"�

��
�����#����
�������
*����������!�0��������

��������
�
�����������
������
D�
��
�����"�����1��

���	
����������@��!!���!!
���

#�������������
*������
���"�
������
���
�
��������
���
!�""��
������
����

�
����������*��
������
��
�����!�����


���
�
��������
�����
�����
��
�����	
���@�!������
���
!�""��
��������
��*���
�� ����
��
��"�����������"������������
���
����!!���!!
��*���������

�
���
����������
��
�����!�����
���
�
��������
�����
�����
��
�����0�����7������������
���� >1��

��������������'�������������������������

<��*����������
��������
�!���!����
�������
!�
�������

���������
����!��
!�
����#%�

�1��
�
��!��
�
������
���
�
���M�

�1���
�
������
��#������$�
�
������"�
����
����
�!�����
���
�
���!

����

 

 
 



 

103 sturen op afstand 

bijlage 3� geïnterview de en geraadpleegde personen 

 

Dhr. J. van  A rem  raadslid, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. G. van  der Beek raadslid, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. T . Ben tvelsen  projectmanager Bedrijven schap H oefw eg 

Dhr. J.P. B lon k  raadslid, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. N . Boedhoe  w ethouder, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. R. B raak  raadslid, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. H . Bucher  raadslid, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. H . Dirkzw ager raadslid, gemeen te Lan sin gerland 

Mw . C. Füss  raadslid, gemeen te Lan sin gerland  

Dhr. R. H ogenbijl  dossierhouder, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. E. K ampin ga raadslid, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. B . K laru s  projectdirecteu r B leizo 

Mw . A . K n ol  afdelin gshoofd, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. J.J. K reeft  secretaris, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. D. Louw erse projectdirecteu r Groen zon e 

Dhr. T . Pu ijk  projectmanager, gemeen te Z oetermeer 

Mw . C. Son n eveld admin istrateu r/con troller, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. G. Steen w ijk raadslid, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. H . van  A n tw erpen  dossierhouder, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. D. van  V liet  w ethouder, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. E. van  V liet  bu rgemeester, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. K . V erhoeff  dossierhouder, gemeen te Lan sin gerland 

Dhr. F. V in k  raadslid, gemeen te Lan sin gerland
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bijlage 4� geraadpleegde bronnen 

 

V oor het onderzoek heeft de rekenkamer diverse bron n en  gebru ikt. Onderstaand zijn  

alleen  bron n en  w eergegeven  die openbaar zijn . De rekenkamer heeft ook veel bron n en  

geraadpleegd die n iet openbaar zijn , zoals verslagen  van  RvC, RvV  en  n otu len  van  DB-

vergaderin gen . Ook heeft de rekenkamer gebru ik gemaakt van  en kele vertrouw elijke 

stukken . 

O pen bare bron n en   

Beslu it Begrotin g en  V eran tw oordin g provin cies en  gemeen ten  

Bu rgerlijk Wetboek 

Begrotin gen  gemeen te Lan sin gerland (2008,2009-2012, 2010-2013) 

Begrotin gen  B leizo (2009-2010) 

Begrotin gen  Bedrijven schap H oefw eg (2008-2010) 

Begrotin gen  Groen zone (2010) 

Begrotin gen  Recreatieschap Rottemeren  (2010) 

Gemeen tew et 

Jaarverslag/reken in gen  B leizo (2008-2009) 

Jaarverslag/reken in gen  Bedrijven schap H oefw eg (2007-2008) 

Jaarverslag/reken in gen  gemeen te Lan sin gerland (2007, 2008) 

Jaarverslag/reken in gen  GOP (2006-2008) 

Jaarverslag/reken in gen  Groen zone (2009) 

Jaarverslag/reken in gen  Recreatieschap Rottemeren  (2006-2008) 

Rapport ‘Bestu ren  in  veelvoud’, Rekenkamer Rotterdam, 2002. 

Rapport ‘Deeln emen  en  w egblijven ’, Rekenkamer Rotterdam, 2009. 

Wet gemeen schappelijke regelin gen   

W ebsites 

http://w w w .bedrijvenparkprisma.n l  

http://w w w .bleizo.n l  

http://w w w .lan sin gerland.n l  

http://w w w .minbzk.n l 

http://w w w .min ln v.n l  

http://w w w .overheid.n l  

http://w w w .recreatiegebied-rottemeren .n l/ 

http://w w w .vrom.n l/  

http://w w w .zu id-holland.n l/ 

http://w w w .w etboek-on lin e.n l/
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bijlage 5� lijst van afkortingen 

 

A B    A lgemeen  Bestu u r 

A V A    A lgemene V ergaderin g van  A andeelhouders 

BBL   Bu reau  Beheer Landbouw gronden  

BBV    Beslu it Begrotin g en  V eran tw oordin g 

BV     Besloten  V en nootschap 

BW   Bu rgerlijk Wetboek 

CV     Commanditaire V en nootschap 

DB   Dagelijks Bestu u r 

DN B    De N ederlandsche Bank 

DLG   Dien st Landelijk Gebied 

FES   Fonds Economische Stru ctu urversterkin g 

GOP   Glastu in bouw on tw ikkelin gsmaatschappij Overbuu rtsche Polder 

GS   Gedepu teerde Staten  

GZH    Groen service Z u id-H olland 

H a   H ectare 

K vK    K amer van  K oophandel 

MT    Managemen t T eam 

N LG   N ederlandse gu lden  

OPP   On tw ikkelin gs- en  Participatiebedrijf Publieke sector BV  (dochter BN G) 

RvC   Raad van  Commisarissen  

RvV    Raad van  V en noten  

V ROM  V olkshu isvestin g, Ru imtelijke Orden in g en  Milieubeheer 

Wgr   Wet gemeen schappelijke regelin gen  
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bijlage 6� overzich t inform atievoorziening verbonden 
partijen 

 

T oelich ting: 

n .v.t =  n iet van  toepassin g 

N .B . = n iet behandeld 
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bijlage 7� inform atievoorziening om trent 
gem eentelijke begroting en jaarrekening 
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T oelich ting: GR = gemeen schappelijke regelin gen  

 



 

 

108 sturen op afstand 

bijlage 8� sturings- en beh eersingsm ogelijkh eden 
raad 

B leizo 

Bevoegdheden  A B  (artikel 11): 

1� met in achtn emin g van  het bepaalde in  artikel 4 behoren  aan  het A B  alle 

bevoegdheden  toe die n iet in gevolge de regelin g aan  het DB  of de voorzitter zijn  

overgedragen . H et A B  kan , naar door deze te stellen  regelen  en  met in achtn emin g 

van  het bepaalde in  artikel 156 Grondw et (zoals dat artikel lu idde voor 7 maart 

2002), het u itoefen en  van  deze bevoegdheden  overdragen  aan  het DB, met dien  

verstande dat n iet ku n n en  w orden  overgedragen  de bevoegdheden  bedoeld in  het 

tw eede lid, onder a; 

2� tot de in  het eerste lid, eerste volzin , bedoelde bevoegdheden  behoren  in  ieder 

geval de volgende bevoegdheden :  

a�het vaststellen  van  algemeen  verbindende voorschriften  ter u itvoerin g van  de 

in  artikel 4 omschreven  doelstellin g; 

b�het slu iten  van  (bestu u rs)overeenkomsten  met andere overheden  of bedrijven , 

gericht op de ondersteun in g en  u itvoerin g van  het te voeren  beleid; 

c� het verrichten  van  privaatrechtelijke rechtshandelin gen  verband houdende met 

fin an cierin g van  handelin gen  ter u itvoerin g van  de doelstellin g; 

d�het aan  de raden  van  de deeln emende gemeen te verzoeken  om, in  het kader 

van  de in  artikel 4 bedoelde doelstellin g, algemeen  verbindende voorschriften , 

door strafbepalin g of bestu u rsdw an g te handhaven , vast te stellen ; 

e�het benoemen , het schorsen  en  het on tslaan  van  person eel in  dien st van  de GR 

B leizo, al dan  n iet op arbeidsovereenkomst n aar bu rgerlijk recht, het aan gaan  

van  detacherin gsovereenkomsten  met betrekkin g tot person eel in  dien st van  

één  of meerdere deeln emers, alsmede het aan gaan  van  

dien stverlen in gsovereenkomsten  met één  of meerdere deeln emers; een  en  

ander voor zover in  deze regelin g n iet anders is bepaald en  met in achtn emin g 

van  door het A B  te stellen  regelen . 

 

Bevoegdheden  DB  (artikel 16): 

1� het DB  van  de GR B leizo te voeren , voor zover n iet bij of krachten s de Wgr het A B  of 

de voorzitter hiermee is belast; 

2� het voorbereiden  van  hetgeen  aan  het A B  ter beraadslagin g en  beslu itvormin g 

w ordt voorgelegd, ten zij bij of krachten s een  w ettelijke regelin g de voorzitter 

hiermee is belast;  

3� het u itvoeren  van  beslu iten  van  het A B , ten zij of krachtens een  w ettelijke regelin g 

de voorzitter hiermee is belast; 

4� het n emen  van  alle con servatoire maatregelen , zow el in  als bu iten  rechte, en  het 

doen  van  alles w at n odig is ter voorkomin g van  verjarin g en  verlies van  recht en  

bezit; 

5� het voorstaan  van  de belan gen  van  de GR B leizo bij andere overheden , in stellin gen  

en  dien sten  w aarmee, of person en  met w ie con tact met de GR B leizo van  belan g is; 

6� het beheren  van  activa en  passiva van  de GR B leizo; 

7� de zorg, voor zover deze n iet aan  anderen  toekomt, voor de con trole op het 

geldelijk beheer en  de boekhoudin g; 
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8� het vaststellen  van  de plan nen  en  voorw aarden  van  aanbestedin g of u itvoerin g van  

de w erken  en  leveran ties ten  behoeve van  de GR B leizo, w aarvan  het A B  de 

vaststellin g n iet aan  zich heeft voorbehouden ; 

9� het houden  van  voortdu rend toezicht op al hetgeen  de GR B leizo aan gaat. 

 

Bevoegdheden  (artikel 6): 

1� aan  het bestu u r van  de GR B leizo w orden  ter vervu llin g van  de in  artikel 5 

omschreven  taken  alle bevoegdheden  van  regelin g en  bestu u r toegekend bin n en  de 

gren s van  artikel 30 van  de Wgr en  met in achtn emin g van  de beperkin gen  daarin  

gesteld. 

2� ten  behoeve van  de in  artikel 4 genoemde doelstellin g kan , in dien  dit bijzonder 

aan gew ezen  w ordt geacht, de GR B leizo een  of meer stichtin gen , maatschappen , 

ven nootschappen , veren igin gen , coöperaties en  onderlin ge 

w aarborgmaatschappijen  oprichten  of daarin  deeln emen . 

 

Bedrijven sch ap  H oefw eg 

T aken  en  bevoegdheden  A B  (artikel 7): 

1� met in achtn emin g van  het bepaalde in  artikel 4 heeft het A B  alle bevoegdheid die 

n iet in gevolge de regelin g aan  het DB  of de voorzitter is opgedragen . H et A B  kan , 

n aar door deze in  te stellen  regelen , het u itoefen en  van  deze bevoegdheden  

overdragen  aan  het DB , zu lks met in achtn emin g van  het bepaalde in  artikel 156 

Gemeen tew et (zoals dat artikel lu idde vóór 7 maart 2002); 

2� bij u itoefen in g van  deze bevoegdheden  zijn  de bij de w et voor de raad van  een  

gemeen te gestelde bepalin gen  zoveel mogelijk van  toepassin g; 

3� tot de in  het eerste lid, eerste volzin , bedoelde bevoegdheden  behoren  in  ieder 

geval de volgende bevoegdheden :  

a�het verrichten  van  privaatrechtelijke rechtshandelin gen  ter u itvoerin g van  de in  

artikel 4 omschreven  doelstellin g en  taken ; 

b�het vaststellen  van  algemene verbindende voorschriften  ter u itvoerin g van  de 

in  artikel 4 omschreven  doelstellin g en  taken ; 

c� het vaststellen  van  een  exploitatieverorden in g voor het rechtsgebied, zoals 

bedoeld in  artikel 42 Wet op de Ru imtelijke Orden in g. 

 

T aken  en  bevoegdheden  DB  (artikel 14): 

1� het voorbereiden  van  hetgeen  in  het algemeen  bestu u r ter overw egin g en  beslissin g 

moet w orden  gebracht; 

2� het u itvoeren  van  beslu iten  van  het A B ; 

3� het afkondigen  van  de beslu iten , w aarvan  de afkondigin g bij de w et of bij beslu it 

van  het A B  is voorgeschreven ; 

4� het beheren  van  de in komsten  en  u itgaven  van  het bedrijven schap; 

5� het toezicht op het beheer en  het onderhoud van  alle n iet aan  de gemeen te 

B leisw ijk overgedragen  w erken , in richtin gen  en  eigendommen  van  het 

bedrijven schap; 

6� het vaststellen  van  de plan nen  en  voorw aaden  van  aanbestedin g of u itvoerin g van  

de w erken  en  leveran ties ten  behoeve van  het bedrijven schap, w aarvan  de 

vaststellin g het A B  n iet aan  zich heeft voorbehouden ; 

7� het n emen  van  alle con servatoire maatregelen , zow el in  als bu iten  rechte, en  het 

doen  w at n odig is ter voorkomin g van  verjarin g of verlies van  recht of bezit;  

8� het houden  van  toezicht op al hetgeen  het bedrijven schap aan gaat; 
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9� de bevoegdheid om een  vertegen w oordiger van  de provin cie Z u id-H olland bij haar 

vergaderin g u it te n odigen . 

 

G roen zon e 

Bevoegdheden  A B  (artikel 7): 

1� met in achtn emin g van  het bepaalde in  artikel 4 heeft het A B  elke bevoegdheid die 

n iet bij of in gevolge de regelin g aan  het dagelijks bestu u r of de voorzitter is 

opgedragen ; 

2� bij de u itoefen in g van  deze bevoegdheden  zijn  de bij de Gemeen tew et voor de raad 

van  een  gemeen te gestelde bepalin gen  van  overeenkomstige toepassin g; 

3� het A B  stelt een  meerjarige exploitatiebegrotin g vast, w aartoe het DB  een  voorstel 

doet. De exploitatiebegrotin g w ordt bijgesteld en  geactualiseerd zodra zu lks n odig 

en  mogelijk is; 

4� het A B  stelt jaarlijks een  zo gedetailleerd mogelijk jaarw erkplan  vast, w aartoe het 

DB  een  voorstel doet; 

5� het A B  kan  op voorstel van  het DB  hetzij op eigen  in itiatief, een  jaarplan  tussen tijds 

w ijzigen . 

 

T aken  en  bevoegdheden  DB  (artikel 13): 

1� het voorbereiden  van  hetgeen  in  het A B  ter overw egin g en  beslissin g moet w orden  

gebracht; 

2� het u itvoeren  van  beslu iten  van  A B , w aaronder u itvoerin g van  het jaarplan ; 

3� de afkondigen  van  beslu iten , w aarvan  de afkondigin g bij w et of beslu it van  het A B  

is voorgeschreven ; 

4� het beheren  van  in komsten  en  u itgaven  van  de u itvoerin gsorgan isatie; 

5� toezicht houden  op beheer en  onderhoud van  alle w erken , in richtin gen  en  

eigendommen  van  de u itvoerin gsorgan isatie; 

6� het vaststellen  van  plan n en  en  voorw aarden  van  aanbestedin g of u itvoerin g van  

w erken  en  leveran ties ten  behoeve van  de u itvoerin gsorgan isatie (w elke A B  n iet 

hoeft vast te stellen ); 

7� het n emen  van  maatregelen  ter voorkomin g van  verjarin g en  verlies van  recht of 

bezit; 

8� het houden  van  toezicht op al hetgeen  de u itvoerin gsorgan isatie aan gaat. 

 

T aken  u itvoerin gsorgan isatie (artikel 4): 

1� een  in richtin gsplan  te maken  of doen  laten  maken ; 

2� het in richtin gsplan  u it te voeren ; 

3� beheersmatige taken  u it te voeren  die n odig zijn  om genoemde w erkzaamheden  u it 

te voeren ; 

4� de overdracht van  het beheer van  in gerichte gronden  aan  de ein dbeheerder. 

 

Recreatiesch ap  R ottem eren  

Bevoegdheden  A B  (artikel 7): 

1� kopen , ru ilen , vervreemden , aan n emen , u itgeven  etc. van  roerende goederen  of 

rechten ; 

2� aangaan  van  geldlen in gen  en  het u itlen en  van  gelden ; 

3� aanbesteden  van  w erken  of leveran tieën ; 

4� treffen  van  dadin gen  en  opdragen  van  geschillen  aan  scheidsmannen ; 

5� het voeren  van  rechtsgedin gen ; 
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6� berusten  in  een  tegen  het recreatieschap in gestelde rechtsverorden in g; 

7� vaststellen  van  in stru cties en  reglemen ten  die een  doelmatig beheer bevorderen ; 

8� in stellen  van  commissies van  advies of ter behartigin g van  belan gen ; 

9� vaststellen , w ijzigen  of in trekken  van  belastin gverorden in gen  (met in achtn emin g 

van  artikel 54 van  de Wgr); 

10�regelen  van  de rechtspositie van  het person eel van  het recreatieschap; 

11�aanvaarden  van  aan  het recreatieschap gemaakte erfstellin gen , gelaten  of gedane 

schenkin gen . 

 

Bevoegdheden  DB  (artikel 21): 

1� het voorbereiden  van  hetgeen  in  het A B  ter overw egin g en  beslissin g moet w orden  

gebracht; 

2� het u itvoeren  van  beslu iten  van  A B ; 

3� afkondigen  van  beslu iten , w aarvan  de afkondigin g bij w et of beslu it van  het A B  is 

voorgeschreven ; 

4� desgevraagd dien en  van  bericht en  raad, ten zij deze taken  van  A B  w orden  

verlan gd; 

5� beheren  van  in komsten  en  u itgaven ; 

6� toezicht houden  op beheer en  onderhoud van  alle w erken , in richtin gen  en  

eigendommen ; 

7� vaststellen  van  voorw aarden  van  aanbestedin g of u itvoerin g van  w erken  en  

leveran ties ten  behoeve van  de u itvoerin gsorgan isatie (w elke A B  n iet hoeft vast te 

stellen ); 

8� n emen  van  maatregelen  ter voorkomin g van  verjarin g en  verlies van  recht of bezit; 

9� het stellen  van  n adere regelin gen  met betrekkin g tot verorden in gen ; 

10�het houden  van  toezicht op al hetgeen  de u itvoerin gsorgan isatie aan gaat; 

11�de zorg voor de bew arin g van  de archiefbescheiden . 

 

G lastu in bou w on tw ikkelin gsm aatsch app ij O verbu u rtsch e Polder 

Beslissin gsbevoegdheid A V A  (artikel 21, lid 3): 

1� onverminderd het elders in  de statu ten  dien aangaande bepaalde, zijn  aan  de 

algemen e vergaderin g onderw orpen  de beslu iten  van  de directie tot: 

a�voorstellen  tot vaststellin g of w ijzigin g van  bestemmingsplan n en ; 

b�duu rzame rechtstreekse of middellijke samen w erkin g met een  andere 

ondern emin g en  het verbreken  van  zodan ige samen w erkin g; 

c� rechtstreekse of middellijke deeln emin g in  het kapitaal van  een  andere 

ondern emin g en  het w ijzigen  van  de omvang van  zodan ige deeln emin g. 

2� de A V A  mag ook andere beslu iten  dan  de genoemde aan  zijn  eigen  goedkeu rin g of 

die van  de RvC onderw erpen . De goedkeu rin g van  beslu iten  door de A V A  kan  in  

plaats van  de goedkeu rin g door RvC dien en , bijvoorbeeld bij het on tbreken  van  die 

goedkeu rin g; 

3� in dien  de goedkeu rin g n iet door de Raad van  Commissarissen  w ordt verleend, kan  

de directie haar voorgenomen  beslu it ter goedkeu rin g voorleggen  aan  de algemene 

vergaderin g. 

 

Beslissin gsbevoegdheid RvC (artikel 21, lid 1): 

1� onverminderd het elders in  de statu ten  dien aangaande bepaalde, zijn  aan  de 

goedkeu rin g van  de Raad van  Commissarissen  onderw orpen  de beslu iten  van  de 

directie tot: 
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a�het verkrijgen , vervreemden , bezw aren , hu ren , verhu ren  en  op andere w ijze in  

gebru ik of genot verkrijgen  en  geven  van  registergoederen ; 

b�het aan gaan  van  overeenkomsten  w aarbij aan  de ven nootschap een  

bankkrediet w ordt verleend; 

c� het ter leen  verstrekken  van  gelden  alsmede het ter leen  opnemen  van  gelden , 

w aaronder n iet is begrepen  het gebru ikmaken  van  een  aan  de ven nootschap 

verleend bankkrediet; 

d�in vesterin gen ; 

e�het vestigen  van  een  beperkt recht op vermogen srechten  en  roerende zaken ; 

f� het aan gaan  van  overeenkomsten  w aarbij de ven nootschap zich als borg of 

hoofdelijk medeschu ldenaar verbindt, zich voor een  derde sterk maakt of zich 

tot zekerheidstellin g voor een  schu ld van  een  derde verbindt; 

g�het aan stellen  van  fu n ction arissen  als bedoeld in  artikel 20, tw eede lid, en  het 

vaststellen  van  hun  bevoegdheid en  titu latu u r; 

h�het aan gaan  van  vaststellin gsovereenkomsten ; 

i� het optreden  in  rechte, w aaronder begrepen  het voeren  van  arbitrale 

procedu res, doch met u itzonderin g van  het n emen  van  die rechtsmaatregelen  

die geen  u itstel ku n n en  lijden ; 

j� het aan gaan  en  w ijzigen  van  arbeidsovereenkomsten  w aarbij een  belon in g 

w ordt toegekend die een  door de Raad van  Commissarissen  vast te stellen  en  

schriftelijk aan  de directie op te geven  bedrag per jaar te boven  gaat; 

k�het treffen  van  pen sioen regelin gen  en  het toeken n en  van  pen sioen rechten  

boven  die, w elke u it bestaande regelin gen  voortvloeien ; 

l� het doen  van  een  voorstel tot ju ridische fu sie of ju ridische splitsin g in  de zin  

van  titel 7 van  boek 2 van  het Bu rgerlijk Wetboek. 

2� De Raad van  Commissarissen  kan  bepalen  dat een  beslu it als bedoeld in  het vorige 

lid, sub a tot en  met k, n iet aan  zijn  goedkeu rin g is onderw orpen  w an n eer het 

daarmee gemoeide belan g een  door de Raad van  Commissarissen  te bepalen  en  

schriftelijk aan  de directie op te geven  w aarde n iet te boven  gaat. 

 

T aken  en  bevoegdheden  Raad van  Commissarissen  (artikel 27): 

1� De RvC heeft tot taak toezicht te houden  op het beleid van  de directie en  op de 

algemen e gan g van  zaken  in  de ven nootschap en  de met haar verbonden  

ondern emin g. H ij staat de directie met raad ter zijde; 

2� De directie verschaft de RvC tijdig de voor de u itoefen in g van  de taak van  de RvC 

n oodzakelijke gegeven s; 

3� De RvC heeft toegang tot gebouw en  en  terrein en  van  de ven nootschap en  is 

bevoegd de boeken  en  bescheiden  van  de ven nootschap in  te zien . 



de rekenkamer
De gemeenteraad van Lansingerland heeft op 24 mei 2007

de Rekenkamer Lansingerland ingesteld. Tot 1 januari 2009

was Robert Mul directeur van de rekenkamer. De gemeente-

raad benoemde op 28 mei 2009 zijn opvolger, Paul Hofstra.

Hij is zijn werkzaamheden op 2 juni 2009 begonnen.

doel
De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doel-

treffendheid en de rechtmatigheid van het beleid, het

financieel beheer en de organisatie van het gemeente-

bestuur. De rapporten van de rekenkamer zijn een

aanknopingspunt voor het bestuur om rekenschap

af te leggen aan de burgers.

positie
De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan binnen de

gemeente. Haar taken en bevoegdheden staan in de

Gemeentewet en de verordening Rekenkamer Lansingerland.

Zij bepaalt zelf wat en hoe zij onderzoekt en waarover zij

rapporteert.Wel kunnen de raad en het college van B enW

de rekenkamer om een onderzoek verzoeken. De rekenkamer

stuurt hen jaarlijks haar onderzoeksplan en jaarverslag toe.

onderzoek
Het onderzoeksterrein strekt zich uit over alle organen

(raad, B enW, commissies en burgemeester) en diensten van

de gemeente. Ook kan de rekenkamer onderzoek doen bij

gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan

deelneemt, bij NV’s en BV’s waar de gemeente meer dan 50%

van de aandelen in bezit heeft en bij instellingen die een

grote subsidie, lening of garantie van de gemeente hebben

ontvangen. De onderzoeken worden uitgevoerd door het

bureau van de rekenkamer.

publicaties
Het onderzoek resulteert in openbare rapporten die ter

behandeling aan de raad worden aangeboden. Zij bevatten

tevens de reacties van de onderzochte organen en

instellingen op de eerder toegezonden voorlopige

onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen

(wederhoor). Bij kleine onderzoeken of studies met een

beperkte reikwijdte doen we de onderzochte organen of

instellingen en de raad de conclusies in een openbare brief

direct ter kennisname toekomen.Ten slotte publiceert de

rekenkamer op basis van haar onderzoek ook hand-

reikingen en worden medewerkers aangemoedigd om

artikelen te publiceren.
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