Raadsvoorstel

Agendanummer:
Datum raadsvergadering:
15 maart 2018

Onderwerp:
Wijziging vraagstelling
risicoanalyse verbonden
partijen
Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. De wijziging vraagstelling risicoanalyse verbonden partijen vast
te stellen en als bijlage op te nemen in de Nota Verbonden
Partijen.

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel, 15 maart 2018
Inleiding
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 30 juni 2016 de Nota Verbonden partijen
vastgesteld. Met het vaststellen van de Nota verbonden partijen is een keuze gemaakt om
aan de hand van het vaststellen van een afwegingskader voor het aangaan en beëindigen
van Verbonden Partijen en het vaststellen van een instrumentarium voor de sturing van
Verbonden Partijen in de vorm van de systematiek van de risicoanalyse en
sturingsarrangementen een eerste stap te zetten om te komen tot meer “grip op
samenwerkingsverbanden”.
Deze nota biedt een kader voor zowel College als Raad om meer “grip op
samenwerkingsverbanden” te krijgen en op die manier een goede “Governance” voor
samenwerkingsverbanden te ontwikkelen. Het gekozen instrumentarium van de
sturingsarrangementen zal eerst enkele keren moeten worden toegepast, teneinde te
kunnen beoordelen of een juiste keuze is gemaakt. Periodiek zal worden geëvalueerd of het
instrumentarium moet worden bijgesteld of niet.
Op basis van de discussies bij de vaststelling van de eerste risicoanalyse is afgesproken om
de vraagstellingen en de toelichtingen nader te bekijken en voor de toepassing in 2018
eventueel aan te passen. Een nadere analyse van vraagstellingen en toelichtingen heeft
geleid tot een voorstel tot aanpassingen van enkele vraagstellingen als uitbreiding van de
bijbehorende toelichtingen. In de bijlage zijn de bestuurlijke- en financiële risico analyses uit
2017 naast het voorstel tot aanpassingen opgenomen. Voorts is een aangepaste scoretabel
opgenomen. Voor het gemak zijn ook de arrangementen nogmaals opgenomen.

Op hoofdlijnen komt het voorstel op het volgende neer:

Bestuurlijke analyse
Bij de bestuurlijke analyse worden de volgende aanpassingen voorgesteld:
1. De vragen 2, 3, en 6 uit 2017 laten vervallen;
2. Vraag 2 (voorstel) hiervoor in de plaats toevoegen.
3. Op alle vragen is een meer toegesneden toelichting opgenomen.
4. Het aantal vragen is teruggebracht van 7 naar 5;
5. De scoretabel is aangepast aan het aantal vragen

Financiële analyse
Bij de financiële analyse worden de volgende aanpassingen voorgesteld:
1. De vragen 2 en 7 uit 2017 laten vervallen;
2. Vraag 6 (voorstel) hiervoor in de plaats toevoegen.
3. Op alle vragen is een meer toegesneden toelichting opgenomen.
4. Het aantal vragen is teruggebracht van 7 naar 6;
5. De scoretabel is aangepast aan het aantal vragen

Bijgaande voorstellen tot aanpassing zijn op dinsdag 23 januari 2018 met de leden van de
Auditcommissie besproken. De auditcommissie kan zich vinden in de voorgestelde
wijzigingen. Er wordt voorgesteld om de in de bijlage opgenomen wijzigingen vast te stellen
en op te nemen in de Nota Verbonden Partijen.
De Auditcommissie wil in een later stadium nog eens met de Raad van gedachten wisselen
in hoeverre het mogelijk is om aan de voorkant van het proces van de PenC cyclus meer
invloed uit te kunnen oefenen bij de verbonden partijen. De Auditcommissie zal voor deze
discussie het initiatief nemen.
Beoogd effect
Op basis van de discussies bij de vaststelling van de eerste risicoanalyse is afgesproken om
de vraagstellingen en de toelichtingen nader te bekijken en voor de toepassing in 2018
eventueel aan te passen. Met bijgaand voorstel wordt voldaan aan de gemaakte afspraken.

Argumenten
Zie het overzicht van de wijzigingen met de toelichting
Financiën
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Uitvoering
Concernjurist en beleidsadviseur Financiën
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Bijlage
1. Wijziging vraagstelling risicoanalyse verbonden partijen

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van
geweest.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
Mr. A. Boele
secretaris
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M.W. Vroom
burgemeester

is dit voorstel aan de orde

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 30 januari 2018

besluit:

1. De wijziging vraagstelling risicoanalyse verbonden partijen vast te stellen en als
bijlage op te nemen in de Nota Verbonden Partijen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van 15 maart 2018
De griffier,
De voorzitter,
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