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Zaaknummer: 2013/16438 
Referentie:      2013/16463 

Raadsvergadering d.d. 18 juni 2013 agendapunt 8        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 28 mei 2013 
 
Portefeuillehouder:   dhr. F.A. van Zuilen /J.E. de Graaf 
Behandelend ambtenaar: mevr. Uilkema / dhr. J Homans 
Doorkiesnummer:   0592 – 266621 
E-mail adres:                n.uilkema@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Nota verbonden partijen 2013 (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Nota verbonden partijen 2013 
 
Gevraagd besluit 
De Nota verbonden partijen 2013 vaststellen onder intrekking van de huidige nota verbonden partijen. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De nota verbonden partijen geeft kaders voor beleid en werkwijze rondom  verbonden partijen. Daarmee wordt 
een extra accent rondom informatievoorziening aan de gemeenteraad aangegeven, zodat de gemeenteraad 
goed op de hoogte is van ontwikkelingen. In de begroting van de gemeente en in de jaarrekening wordt onder 
de paragraaf verbonden partijen de belangrijkste ontwikkelingen aangegeven. 
 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De nota verbonden partijen wordt eens in de 4 jaren geactualiseerd. De evaluatie heeft plaatsgevonden en de 
accountant heeft, als extra vraag bij de controle van de jaarrekening 2012, een positief advies gegeven over de 
evaluatie en de geactualiseerde nota. Nu de beoordeling van de accountant binnen is, is het advies van de 
accountant overgenomen en kan de nota door de gemeenteraad worden vastgesteld. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Met de invoering van de BBV en de financiële verordening is ook de nota verbonden partijen geïntroduceerd. In 
de nota geeft de gemeente de kaders, beleidsuitgangspunten en de werkwijze aan rondom verbonden partijen. 
De nota is na 4 jaren geëvalueerd. Met name op het gebied van duidelijkere taakverdeling en betere 
informatievoorziening door middel van factsheets zijn aanpassingen aangebracht. Daarnaast is de reikwijdte 
van de nota verbreed , zodat deze ook kan gelden voor partijen waar de gemeente nauw mee samen werkt, 
zonder een financieel + bestuurlijk belang te hebben. De accountant heeft namens de gemeenteraad in het 
kader van de controle bij de werkzaamheden jaarrekening 2012 de herschreven nota beoordeeld en is positief. 
De adviezen van de accountant zijn overgenomen. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Niet van toepassing 
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Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De uitgangspunten die in de nota staan beschreven gaan na beslui6vorming in. Bij de eerstvolgende begroting 
zullen we in de paragraaf verbonden partijen aangegeven van welke verbonden partijen een fact sheet (las 
samenvatting van de informatie) zal worden opgesteld. Ook zullen voorstellen worden gedaan welke verbonden 
partijen worden geëvalueerd op basis van effectiviteit. 
 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Niet van toepassing 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


