
Reacties op prototype dashboard GR-en

Reactie van Ati van Ommeren – controller
Het zou mooi zijn wanneer we het voor elkaar krijgen om zo’n dashboard te ontwikkelen. 
Het voordeel zit hem er wat mij betreft vooral in wanneer alle deelnemende gemeenten 
dit gebruiken. De BNG heeft de goede gewoonte om de informatie over verbonden 
partijen die deelnemers moeten publiceren op te nemen op hun website. Je voorkomt dan 
dat alle gemeenten voor zich deze informatie moeten opzoeken. Wanneer de verbonden 
partijen allemaal dit dashboard vullen, kunnen alle deelnemende gemeenten dit 
gebruiken voor hun publicaties.

Dit betekent dan wel dat in het dashboard minimaal de informatie moet staan die we op 
grond van wet- en regelgeving moeten publiceren over verbonden partijen. Op basis van 
het BBV (besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) moet het 
volgende worden opgenomen in de begroting en de jaarstukken:

Artikel 15
1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:
a. de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
b. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
1°. gemeenschappelijke regelingen;
2°. vennootschappen en coöperaties;
3°. stichtingen en verenigingen, en,
4°. overige verbonden partijen;
c. de lijst van verbonden partijen.
2 In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie 
opgenomen:
a. de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk de gemeente een belang heeft in de  
verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
b. het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij 
heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
c. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de 
verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
d. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het 
begrotingsjaar;
e. de eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de 
verbonden partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk 
gemeente.

Daarnaast zou dit kunnen worden aangevuld met andere KPI’s (klanttevredenheid ed.). 
Daarover zou dan overeenstemming moeten worden bereikt tussen de verbonden 
partijen en hun deelnemers. Dat lijkt me wel een ingewikkeld traject. Stelling is dat 
verbonden partijen tijdswinst hebben doordat ze minder dikke pakketten naar de 
gemeenten hoeven te sturen. Ik ben bang dat dat niet het geval zal zijn. Op grond van de 
WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen) zijn de gemeenschappelijke regelingen 
verplicht om de kaders bij de begroting, de begroting, begrotingswijzigingen en de 
jaarstukken voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten:

Artikel 34b 
Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van 
het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en 



beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de 
deelnemende gemeenten.

Artikel 35 
1. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de 
ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt 
aangeboden, onderscheidenlijk acht weken voordat zij door het bestuur van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe 
aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. De ontwerp-begroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende 
gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, 
algemeen verkrijgbaar gesteld.
3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het 
openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk 
het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren 
brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is 
vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt 
aangeboden. 
4. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, 
het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het 
gemeenschappelijk orgaan, zo nodig, de begroting aan de raden van de deelnemende 
gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen 
brengen. 
5. Het eerste, derde en vierde lid zijn van toepassing op besluiten tot wijziging van de 
begroting. In de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald ten aanzien van 
welke categorieën begrotingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken. 
6. De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige 
toepassing, voor zover daarvan bij of krachtens deze wet niet is afgeweken.

Daarnaast kan het zijn dat er periodiek (nieuwe) onderzoeken moeten worden uitgevoerd 
om de informatie te verzamelen die nodig is om de kpi’s te vullen. Dat zal kosten met 
zich meebrengen.

Reactie van Joan de Graaff – MGR, VGGM, BVO DRAN
Het is mooi als je in één oogopslag snel ziet waar de GR voor staat. Dat zou sowieso al 
kunnen. En daarvoor biedt ppp een goed voorbeeld. Dus een selectie van de dia’s zou je 
nu al kunnen gebruiken. En van daaruit kijken (rekening houdend met onderstaand) hoe 
je verder kunt uitbreiden?

Ik sluit me aan bij wat Ati zegt:
Voor alle GR-en gelden vanuit de Wgr dezelfde verplichtingen inzake betrekken B&W en 
Raad met betrekking tot de jaarstukken. Een dashboard ontslaat hen daar niet van.

Het voorbeeld gaat op punten te diep en is ook niet passend voor alle GR-en. Er zal 
onderscheid gemaakt moeten worden naar verschillende typen van GR-en. Dat is 
gerelateerd aan het soort GR en het soort dienstverlening dat zij bieden. De BVO-DRAN is 
bijvoorbeeld niet te vergelijken met de VGGM. Je wilt ook voorkomen dat alle GR-en 
hetzelfde worden geacht, dat leidt namelijk tot misverstanden (bijvoorbeeld de mate 
waarin gestuurd kan worden op overhead etc. wat nu erg speelt).


