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Normenkader 2 

A Normenkader 

Normenkader onderzoek  

 



 

 
Normenkader 3 

 

Sturen 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis? 

- De gemeente Maassluis wijdt in haar begroting een paragraaf aan „verbonden partijen‟ (artikel 9, 

lid 2 BBV). Conform artikel 15 van het BBV bevat deze paragraaf in ieder geval: de visie op 

verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de 

begroting en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. De doelen zijn specifiek, 

meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden geformuleerd. 

- Alle verbonden partijen conform de definitie van het BBV zijn vermeld in de paragraaf verbonden 

partijen.  

- De gemeente Maassluis heeft in de paragraaf verbonden partijen aangegeven welk openbaar 

belang nagestreefd wordt met de verbonden partij (art. 67,69 BBV). 

 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

- De Raad stelt vooraf financiële kaders voor de gemeentelijke bijdrage aan verbonden partijen. 

 

Deelvraag c. Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over 

de taakverdeling? 

- Taken en prestaties van verbonden partijen zijn helder vastgelegd. 

- Er is een nota verbonden partijen (Norm uit Financiële verordening gemeente Maassluis 2007). 

- De Raad heeft bij het voornemen van het College van B&W tot het aanstellen van de verbonden 

partij gecontroleerd of de uit te voeren taken tot het publiek belang behoren en of het instrument 

verbonden partij voordelen met zicht meebrengt. 

 

Deelvraag d. Wie neemt er namens de gemeente deel aan de verbonden partij? En 

deelvraag e. Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

- De Raad heeft beleid vastgesteld voor de wijze van vertegenwoordiging in verbonden partijen. 

- Raadsleden vertegenwoordigen de gemeente niet in verbonden partijen (in lijn met 

Gemeentewet).  

- Er is ambtelijke en bestuurlijke onderscheid gemaakt in de rol van opdrachtgever en eigenaar.  

 

Deelvraag f. Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van 

bestuur en Raad van Toezicht? 

- De bevoegdheden van de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van 

Toezicht zijn helder vastgelegd. 
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Beheersen 

Deelvraag g. Hoe vindt beheersing vanuit de gemeente op de verbonden partij plaats? 

- Over de resultaten/ prestaties wordt door de verbonden partij periodiek gerapporteerd aan DB/ 

AB (College van B&W). Het College van B&W vertaalt deze prestaties door in de P&C cyclus en 

rapportage aan de Raad.  

- De gerapporteerde resultaten/prestaties zijn tenminste conform de doelstellingen. 

- Aandachtspunt: prestaties nemen toe. Prestaties worden doelmatiger gerealiseerd (bijvoorbeeld 

zelfde prestatie voor minder geld).  

- Het College van B&W heeft instrumenten om op te treden bij tegenvallende prestaties. 

- De vertegenwoordiger van de gemeente kan de opdrachtgeverrol en opdrachtnemerrol in de 

praktijk goed scheiden 

 

Deelvraag b: Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partijen? 

- De ontwikkeling van het eigen vermogen van de verbonden partij is neutraal of positief, het 

vreemd vermogen van de verbonden partij neemt niet toe en het jaarlijkse financiële resultaat 

vertoont een positieve trend. 

 

Deelvraag j. Hoe denkt de gemeente de financiële en bestuurlijke risico’s afgedekt te 

hebben? 

- De vertegenwoordiger van de gemeente is goed op de hoogte van en heeft voldoende inspraak 

in de verbonden partij 

- Er is ambtelijke sprake van functiescheiding in de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol (bijv. 

financiën en inhoudelijke afdeling). 

- Er is bestuurlijk sprake van functiescheiding tussen de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol 

(bijv. wethouder financiën en inhoudelijke portefeuillehouder). 

- In de voorbereiding van vergaderingen van de verbonden partij en bij de voorbereiding van 

gemeentelijke adviezen is deze functiescheiding zichtbaar. 
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Toezicht houden 

Deelvraag i. Hoe vindt het toezicht door de gemeente plaats? 

- Het bestuurlijk toezicht is in statuten van de verbonden partij geregeld. 

- De gemeente Maassluis voldoet in het toezichthouden aan de definitie van de Algemene 

Rekenkamer op toezicht, door: 

- informatie te verzamelen over de vraag of een zaak of handeling voldoet aan de daaraan 

gestelde eisen 

- een oordeel te vormen hierover 

- naar aanleiding van het oordeel eventueel te interveniëren, 

- De risicoparagraaf van de verbonden partij bevat een risicoanalyse, opsomming van de 

belangrijkste risico‟s en de te nemen beheersmaatregelen. 

 

Deelvraag k. Welke houding heeft de Raad ten opzichte van de verbonden partijen? 

- Over eventuele risico‟s wordt door de verbonden partij periodiek gerapporteerd aan AB en/of DB 

van deze verbonden partij. 

- Om de vier jaar reageert de Raad op de nota verbonden partijen en stelt kaders voor toekomstig 

beleid (Norm uit Financiële verordening gemeente Maassluis 2007). 
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Verantwoording afleggen 

Deelvraag h. Hoe vindt verantwoording van de verbonden partij plaats en hoe wordt naar 

de raad verantwoordt? 

- In de paragraaf verbonden partijen van de jaarrekening van de gemeente Maassluis wordt 

gerapporteerd over de prestaties van de verbonden partij zo mogelijk in relatie tot de prestaties 

van andere vergelijkbare partijen (benchmark) en in ieder geval in relatie met de afgesproken 

prestatie. 

- Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de gemeente door de verbonden partij wordt 

geïnformeerd (formats, inhoud prestatiemetingen, frequentie etc.) 

- Er zijn afspraken gemaakt met de Raad over de wijze waarop wordt gerapporteerd (Programma 

op Hoofdzaken, formats, frequentie etc.) 

- Er is een duidelijke balans tussen het „halen‟ (door de Raad) en „brengen‟ (door het College van 

B&W) van zowel structurele als incidentele informatie rondom de verbonden partijen van de 

gemeente Maassluis. 

- Het College van B&W biedt ten minste eenmaal in de vier jaar een nota verbonden partijen aan 

de Raad aan (Norm uit Financiële verordening gemeente Maassluis 2007). 

- Van elke verbonden partij wordt weergegeven het openbaar belang, het eigen vermogen, de 

solvabiliteit, het financieel resultaat en het financieel belang en de zeggenschap van de 

gemeente (Norm uit Financiële verordening gemeente Maassluis 2007). 

- De nota bevat voorts de kaders voor het beleid aangaande (het aangaan van nieuwe) 

participaties met name condities waaronder het publiek belang is gediend met behartiging door 

de verbonden partijen, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verbonden 

partijen en de financiële voorwaarden (Financiële verordening gemeente Maassluis 2007). 
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B Format quick scan 

  

Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Format quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

De quick-scan richt zich op de deelvragen a t/m f 
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Naam verbonden partij  

Juridische vorm  

Ingesteld bij Raadsbesluit  

Participerende partijen  

Korte omschrijving activiteiten  

Doelstellingen  

 

Ambtelijk betrokken gemeente  

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € …… € …… € …… € …… 

 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ …… 

 

Procentuele 

verhouding:…

% 

€ …… 

 

Procentuele 

verhouding:…

% 

€ …… 

 

Procentuele 

verhouding:…

% 

€ …… 

 

 

Procentuele 

verhouding:…

% 

 

Toename/ 

afname/ 

stabiel 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 

€ …… € …… € …… € …… Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 

€ …… € …… € …… € …… 

 

Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 

niet toe 

€ …… € …… € …… € …… Toename/ 

stabiel/ 

afname 

Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  korte omschrijving taken Ja/deels/nee 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja korte omschrijving prestaties Ja /deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Korte omschrijving Ja /deels/nee 
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Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Algemeen Bestuur  Dagelijks Bestuur Ambtelijke Commissie 

Vertegenwoordigd    

Stemverhouding     

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

   

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 

 

Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen  

Toekomstige ontwikkelingen  

Specifieke aandachtspunten  
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C Literatuurlijst 

Algemeen 

- Financiële Verordening gemeente Maassluis 2007 (4.12.2006), gemeente Maassluis. 

- Jaarverslag 2006 en jaarrekening (2007), gemeente Maassluis. 

- Jaarverslag 2007 en jaarrekening (2008), gemeente Maassluis. 

- Jaarverslag 2008 en jaarrekening (2009), gemeente Maassluis. 

- Productenraming 2006, (2007), gemeente Maassluis. 

- Productenraming 2007, gemeente Maassluis. 

- Programmabegroting 2006 (04.11.2005), gemeente Maassluis. 

- Programmabegroting 2007, Samen bouwen aan een vitale stad (10.11.2006), gemeente 

Maassluis. 

- Programmabegroting 2008 (07.11.2007), gemeente Maassluis. 

- Programmabegroting 2009 (06.11.2008), gemeente Maassluis. 

 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

- Bestuursafspraken gemeente Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en de Veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond (18.04.2007), gemeente Maassluis. 

- Instellingsbesluit bestuurscommissie Brandweer Waterweg (18.04.2007), Veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond. 

- Jaarstukken 2008, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 

- Ontvlechtingsafspraken Brandweer Waterweg (13.03.2007), gemeente Maassluis. 

- Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2010 (2009), Veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond. 

- Raadsvoorstel tot instemming met de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond (22.11.2005), gemeente Maassluis. 

- Raadsbesluit tot instemming met de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Rotterdam-Rijnmond (20.12.2005), gemeente Maassluis. 

 

HALT Rotterdam-Rijnmond  

- Diverse brieven omtrent vaststelling subsidie 2006, 2009, gemeente Maassluis, gemeente 

Vlaardingen. 

- Jaarbericht 2006 Halt Rotterdam-Rijnmond, Halt Rotterdam-Rijnmond. 

- Raadsvoorstel tot vaststellen gemeenschappelijke regeling Halt Rotterdam-Rijnmond 

(22.11.2005), gemeente Maassluis. 

- Raadsbesluit tot vaststellen gemeenschappelijke regeling Halt Rotterdam-Rijnmond 

(20.12.2005), gemeente Maassluis. 

- Regionaal Jaarbericht 2008 Halt Rotterdam-Rijnmond (15.07.2008), Halt Rotterdam-

Rijnmond. 
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DCMR Milieudienst Rijnmond  

- Jaarverslag 2007, DCMR Milieudienst Rijnmond. 

- Raadsbesluit tot vaststellen gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rotterdam 

(26.06.1990), gemeente Maassluis. 

 

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond  

- Aanbiedingsbrief contouren begroting 2008 (27.04.2007), GGD Rotterdam-Rijnmond. 

- Concept contouren begroting 2008, Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond. 

- Concept Jaarverslag 2007 (02.07.2008), Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond. 

- Concept Jaarverslag 2008 (08.07.2009), Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond. 

- Concept memoire van toelichting bij de gemeenschappelijke regeling, Openbare 

Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (12.09.2006). 

- Openbaar Advies B&W, Fusie GGD NWN (8.11.2005), gemeente Maassluis. 

- Raadsbesluit tot fusie GGD NWN met GGD Rotterdam (12.12.2006), gemeente Maassluis. 

- Raadsvoorstel tot instemming met fusie GGD NWN met GGD Rotterdam en omstreken 

(14.11.2006), gemeente Maassluis. 

 

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord  

- Begroting 2006 Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorziening Nieuwe Waterweg Noord 

(april 2005), ROG NWN. 

- Begroting 2007 Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorziening Nieuwe Waterweg Noord 

(april 2006), ROG NWN. 

- Begroting 2008 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (mei 2007), ROGplus Nieuwe Waterweg 

Noord. 

- Jaarrekening ROGplus NWN 2008 (april 2007), ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. 

- Meerjarenbegroting 2005-2010 ROG NWN (08.07.2004), ROG NWN. 

- Raadsbesluit tot instemming ROG NWN bovenliggende structuur (12.12.2006), gemeente 

Maassluis. 

- Raadsvoorstel tot instemming ROG NWN bovenliggende structuur vanaf 1 januari 2007 

(14.11.2006), gemeente Maassluis. 

- Wijziging gemeenschappelijke regeling en samenwerkingsovereenkomst (03.01.2007), 

gemeente Maassluis. 

 

Openbaar Lichaam Volwassen educatie Rijnmond  

- Jaarverslag 2008 (schooljaar 2007/2008) VAVO (08.12.2008), gemeente Maassluis. 

- Openbaar Advies B en W W450 tot vaststelling gewijzigde gemeenschappelijke regeling 

Volwasseneneducatie Rotterdam Rijnmond (12.03.2004), gemeente Maassluis. 

- Productenovereenkomst VAVO 2008-2010 (17.12.2008), OLIVER en VAVO Rijnmond. 

- Raadsbesluit verlenging gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond 
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(07.06.2007), gemeente Maassluis. 

- Raadsvoorstel tot verlenging gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond 

(11.04.2007), gemeente Maassluis. 

 

Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen 

- Jaarrekening 2005 Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie (5.07.2006), 

Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie. 

- Jaarrekening 2006 Financieel Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen (4.07.2007), 

Financieel Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen. 

- Jaarstukken 2007 Financieel Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen (18.06.2008), 

Financieel Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen. 

- Programmabegroting 2007 (5.07.2006) Financieel Koepelschap Buitenstedelijke 

Openluchtrecreatie. 

- Raadsbesluit tot het wijzigen van gemeenschappelijke regeling voor het Financieel 

Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie in een gemeenschappelijke regeling voor 

het Koepelschap Buitenstedelijk Groen (05.09.2006), gemeente Maassluis. 

- Raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor het Financieel 

Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie in een gemeenschappelijke regeling voor 

het Koepelschap Buitenstedelijk Groen (30.05.2006), gemeente Maassluis. 

 

Recreatieschap Midden-Delfland 

- Concept programmabegroting 2005 Recreatieschap Midden-Delfland (28.05.2004) 

opgesteld door GZH i.o. Recreatieschap Midden-Delfland. 

- Gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Midden-Delfland 

(10.05.1988), gemeente Maassluis. 

- Jaarstukken 2007 Recreatieschap Midden-Delfland (mei 2008), opgesteld door GZH i.o. 

Recreatieschap Midden-Delfland. 

- Raadsbesluit tot het instemmen met de partiële wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling voor het Recreatieschap Midden-Delfland (21.04.2009), gemeente Maassluis. 

- Raadsvoorstel tot het instemmen met de partiële wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling voor het Recreatieschap Midden-Delfland (07.04.2009), gemeente Maassluis. 

 

Stadsregio Rotterdam  

- Jaarrekening 2006 Stadsregio Rotterdam (23.05.2007), Stadsregio Rotterdam. 

- Jaarrekening 2007 Stadsregio Rotterdam (24.04.2008), Stadsregio Rotterdam. 

- Jaarrekening 2008 Stadsregio Rotterdam (01.07.2009), Stadsregio Rotterdam. 

- Programmabegroting 2009 Stadsregio Rotterdam (2008), Stadsregio Rotterdam. 

- Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam (26.03.2007) Stadsregio 

Rotterdam. 

- Raadsbesluit gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam (29.03.1994), gemeente 

Maassluis. 
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- Raadsvoorstel gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam (21.03.1994), gemeente 

Maassluis. 

 

Archiefbeheer Maassluis  

- Raadsbesluit gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Maassluis (30.09.2003), 

gemeente Maassluis. 

- Raadsvoorstel aangaan gemeenschappelijke regeling archiefbeheer met gemeente 

Vlaardingen (21.08.2003), gemeente Maassluis. 

- Verslag over 2004 en 2005, Stadsarchief 2006 (28.06.2006), Stadsarchief Vlaardingen. 

- Verslag over 2006 en 2007, Stadsarchief 2008 (23.07.2008), Stadsarchief Vlaardingen. 

- Verslag Archiefinspectie 2006 (24.07.2006), gemeente Maassluis. 

 

Inrichting Distributiedienst Schiedam Vlaardingen en Maassluis 

- Raadsbesluit Inrichting Distributiedienst Schiedam, Vlaardingen en Maassluis (19.08.1988), 

kenmerk IR/VV/DC/288/X/551, gemeente Maassluis. 

 

Bank Nederlandse Gemeenten  

- Jaarverslag 2006 (16.03.2007), Bank Nederlandse Gemeenten. 

- Jaarverslag 2007 (07.03.2008), Bank Nederlandse Gemeenten. 

- Jaarverslag 2008 (15.10.2008), Bank Nederlandse Gemeenten. 

- Statuten Bank Nederlandse Gemeenten (21.06.2005), Bank Nederlandse Gemeenten. 

 

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides  

- Advies B en W overdracht 3.102 aandelen N.V. Waterbedrijf Europoort (01.10.2003), 

gemeente Maassluis. 

- Advies B en W 320 deelneming in B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (18.05.2004), 

gemeente Maassluis. 

- Advies B en W 320 fusie NV WBE / Delta (18.11.2003), gemeente Maassluis. 

- Akte van oprichting B.V. gemeenschappelijk bezit Evides (17.05.2004), Allen & Olvery. 

- Brief aan B&W over besluit deelneming in B.V. gemeenschappelijk bezit Evides 

(04.05.2004), Waterbedrijf Europoort. 

- Jaarverslag 2006 (09.05.2007), B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides. 

- Jaarverslag 2006 (19.04.2007), Evides Waterbedrijf. 

- Jaarverslag 2007 (16.04.2008), Evides Waterbedrijf. 

- Jaarverslag 2008 (21.04.2009), Evides Waterbedrijf. 

- Statutenwijziging van Evides N.V. (28.06.2004), Allen & Olvery. 

 

Stichting administratiekantoor Dataland 

- Administratievoorwaarden (15.10.2003), Stichting administratiekantoor Dataland. 

- Advies B en W 340 Participatie Dataland (20.08.2004), gemeente Maassluis. 

- Dienstovereenkomst Dataland en gemeente Maassluis (31.08.2004), gemeente Maassluis. 
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- Jaarverslag 2006 Dataland, Stichting administratiekantoor Dataland. 

- Jaarverslag 2007 Dataland, Stichting administratiekantoor Dataland. 

- Jaarverslag 2008 Dataland (juni 2009), Stichting administratiekantoor Dataland. 

- Statuten Dataland B.V. (15.10.2003), Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en 

notarissen. 

 

Stichting Beheer buitendienst 

- Deposito overeenkomst (18.08.1994), gemeente Maassluis. 

- Raadsbesluit Sale-lease-back model nieuwbouw S&M (26.04.1994), gemeente Maassluis. 

- Raadsbesluit oprichting Stichting Beheer Buitendienst Sector Stads- en Milieubeheer 

(02.05.1994), gemeente Maassluis. 

- Raadsvoorstel huisvesting nieuwbouw stads- en milieubeheer (10.05.1994), gemeente 

Maassluis. 

- Raadsvoorstel SLB-model nieuwbouw buitendienst sector Stads- en Milieubeheer 

(10.05.1994), gemeente Maassluis. 

- Statuten (19.05.1994), Koninklijke notariële broederschap. 

- Uittreksel Kamer van Koophandel (06.11.1995), Kamer van Koophandel Rotterdam. 

 

Werkstroom B.V  

- Aandelenoverdracht / statutenwijziging Werkstroom B.V. (29.08.2000), VMV notarissen. 

- Advies B en W 500 deelname in Werkstroom B.V. (27.04.2000), gemeente Maassluis. 

- Jaarrapport 2006 Werkstroom B.V., (01.07.2007), Kooij Heijboer accountants. 

- Jaarrekening 2007 Werkstroom B.V., samen groeien- samen werken, (11.03.2008), 

Werkstroom B.V. 

- Jaarrekening 2008 Werkstroom B.V., Werkstroom (11.03.2009), Werkstroom B.V. en 

Patijnenburg. 

- Raadsbesluit conform ambtelijk advies (09.05.2000), gemeente Maassluis. 

 

Stichting Mentorbeleid Maassluis  

- Freelance-overeenkomst Stichting Mentorbeleid Maassluis en Sosef Interim Management 

(29 mei 2008), Stichting Mentorbeleid Maassluis. 

- Jaarrapport 2008, Stichting Mentorbeleid Maassluis 

- Oprichtingsakte 1(4.07.2006).  

- Raadsconsultatiebrief, oprichting stichting ten behoeve van het mentorbeleid 2006 

(23.05.2006), gemeente Maassluis. 

- Samenwerkingsovereenkomst Stichting Mentorbeleid Maassluis en Stichting 

Ondernemersklankbord (23 juni 2008), Stichting Mentorbeleid Maassluis. 
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D Overzicht van geïnterviewde personen  

Quick scan 

- Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, dhr. René van der Linden, ambtelijke contactpersoon  

- HALT Rotterdam-Rijnmond, mw. Karen Heere, ambtelijke contactpersoon  

- DCMR Milieudienst Rijnmond, dhr. Hans Koene, ambtelijke contactpersoon  

- Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond, dhr. Alwin Schortinghuis, ambtelijke 

contactpersoon  

- ROGplus Nieuwe Waterweg Noord, mw. Ingrid Albers, ambtelijke contactpersoon  

- Openbaar Lichaam Volwassen educatie Rijnmond, dhr. M. Citirikkadioglu, ambtelijke 

contactpersoon  

- Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen, mw. Barbara Teuben, ambtelijke 

contactpersoon 

- Recreatieschap Midden-Delfland, mw. Barbara Teuben, ambtelijke contactpersoon 

- Stadsregio Rotterdam, dhr. Hans van Vliet, ambtelijke contactpersoon  

- Archiefbeheer Maassluis, dhr. Fred van Ispelen, ambtelijke contactpersoon  

- Inr. Distributiedienst Schiedam Vlaardingen en Maassluis, dhr. Fred van Ispelen 

- Bank Nederlandse Gemeenten, dhr. Roland Godthelp ambtelijke contactpersoon  

- B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides, dhr. Roland Godthelp ambtelijke contactpersoon  

- Stichting administratiekantoor Dataland, dhr. René Hoffman, ambtelijke contactpersoon  

- Stichting Beheer buitendienst, dhr. René Hoffman, ambtelijke contactpersoon 

- Werkstroom B.V, mw. Bianca Al Mastha, ambtelijke contactpersoon  

- Stichting Mentorbeleid Maassluis, ww. Charlotte Kaman, ambtelijke contactpersoon  

  

Verdiepend Onderzoek per verbonden partij 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond 

- Dhr. J.A Karssen (burgemeester), Verantwoordelijk bestuurder gemeente Maassluis VRR 

- mw Olga Boot, ambtelijke contactpersoon gemeente Schiedam VRR 

- de heer J.D. (Don) Berghuijs, algemeen directeur VRR 
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Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond 

- Dhr. Alwin Schortinghuis, ambtelijke contactpersoon Maassluis 

- Dhr. P. E. H. Kromdijk, wethouder, Verantwoordelijk bestuurder OGZ RR 

- Dhr. Jelle Gerritse, ambtelijke contactpersoon gemeente Vlaardingen 

- Dhr. Kees Quak, account-manager GGD Rotterdam-Rijnmond 

 

DCMR  Milieudienst Rijnmond 

- Dhr. Kees Pleijsier, wethouder, verantwoordelijk bestuurder DCMR  

- Dhr. Hans Koene, ambtelijke contactpersoon Maassluis 

- Dhr. Ronald Visser, hoofd afd. regiogemeenten DCMR 

- Dhr. J. van de Heuvel, algemeen directeur DCMR 
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E Ingevulde formats quick scan verbonden partijen 

 

 

Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling  
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Ingesteld bij Raadsbesluit 20 december 2005 

Participerende partijen Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, 

Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, 

oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. 

(bron: gemeenschappelijke Regeling voor de Veiligheidregio Rotterdam-Rijnmond) 

Regionale Brandweer, GHOR, Regionale ambulancevoorziening, Gemeenschappelijke meldkamer van 

politie, brandweer en ambulancezorg. (bron: productverantwoording 2008) 

Korte omschrijving activiteiten uitvoering hulpverleningstaken brandweer en ambulancezorg 

Doelstellingen Meer veiligheid voor de burger door een betere afstemming op elkaar van de hulpverleningsdiensten. 

(bron: Productverantwoording 2008) 

Afstemming hulpverleningsdiensten. (bron: programmabegroting 2009) 

Doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding 

van brand, brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee 

verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders 

dan brand, het beperken van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij 

ongevallen en rampen. Het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en 

ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en 

ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg. Het voorbereiden en 

bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij 

ongevallen en rampen.  

Door de overdracht van de voormalige intergemeentelijke brandweer  Waterweg is de uitvoeringstaak 

van de brandweer (brandweerzorg) daar bij gekomen. 

Ambtelijk betrokken gemeente Dhr. R van der Linden 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  
€ 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 

incl. 

begrot.wijzig: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 
gemeente Maassluis 

Procentuele 
verhouding 
tot 
begroting is 
stabiel 

€ 1.165.143 

Procentuele 
verhouding: 
1,18% 

€ 1.263.438 

Procentuele 
verhouding: 

1,38% 

€ 1.346.249 

Procentuele 
verhouding: 

1,46% 

€ 1.346.249 

Procentuele 

verhouding: 

1,44% 

Toename/ 

Afname/ 

stabiel 

Financieel resultaat verbonden 
partij 

Positief 
resultaat 

€ 0 € 319.030 - € 201.122 n.v.t. Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 
positief EV 

€ 6.742.134 € 6.430.557 € 6.957.853 n.v.t. Positief/ 

Stabiel/ 

Negatief  

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 
niet toe 

€ 5.516.000 € 34.253.285 € 35.471.510 n.v.t. Toename/ 

Stabiel/ 

Afname/ 
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Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  Gaat vooral om wettelijke taken van brandweerzorg, ambulancezorg en 

taken rond preventie en bestrijding van rampen en zware ongevallen. 

Accent voor Maassluis ligt bij verbetering van aanrijtijden van de 

ambulancedienst. Plus op het behoud van de kwaliteit van de inzet van 

de brandweer 

Lastige bij ambulanceaanrijtijden is dat de capaciteit niet door de VRR 

wordt bepaald maar door de minister van VWS. 

Ja/deels/nee 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja Er gelden landelijke normen voor aanrijtijden van ambulance en 

brandweer. Daarnaast zijn er prestaties voor aantallen adviezen 

vastgelegd in stukken van de VRR, deze zijn niet vermeld in de  

begroting of jaarverslag van de gemeente. 

Ja /deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Regionale brandweerorganisatie, district Waterweg, rapporteert ieder 

kwartaal aan de drie gemeenten. Vanuit de gemeenten is er behoefte 

deze rapportages nog verder aan te scherpen. 

Ja /deels/nee 

Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Algemeen Bestuur  Dagelijks Bestuur Ambtelijke Commissie 

Vertegenwoordigd Dhr. J.A Karssen Voorzitter is burgemeester van 

Rotterdam, daarnaast is ieder 

district in het DB 

vertegenwoordigd (Voor 

Waterweg de burgemeester 

van Vlaardingen) 

 

Stemverhouding  Iedere deelnemende gemeente 

brengt één stem uit, met 

uitzondering van de leden die een 

gemeente vertegenwoordigen 

met een inwonertal boven 50.000. 

Zij brengen voor elk volgend 

50.000-tal, of gedeelte daarvan, 

één stem meer uit tot een 

maximum van elf stemmen per 

gemeente. Vertegenwoordiging in 

de persoon van de 

burgemeesters, vergaderen 4x 

per jaar. 

 Geen ambtelijke commissie, 

wel overleg met de ambtelijke 

collega‟s van Schiedam en 

Vlaardingen. 

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

Portefeuillehouder openbare orde 

en veiligheid 

  

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht 

Burgemeester is vertegenwoordigd mede 

op basis van zijn wettelijke taken en 

bevoegdheden.  

Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 

Gezien de relatie met de wettelijke taken en 

bevoegdheden van de burgemeester lijkt 

ontslag/terugtrekken door de Raad uit de VRR 

tenminste problematisch. 
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Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen In maart 2006 is de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond omgevormd vanuit de Regionale 

Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond. Dit vloeide voort uit het kabinetsstandpunt uit 2004 dat er in 

het hele land 25 veiligheidsregio‟s gevormd dienen te worden, die overeenkomen met de indeling van 

de politieregio‟s.  

Per 1 mei 2000 is de Brandweer Waterweg ingesteld, bestaande uit de brandweerorganisaties van 

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Deze brandweerorganisatie is opgegaan in de veiligheidsregio. 

Per 1 juni 2006 is de RHRR gewijzigd in de VRR. (jaarverslag 2006 Maassluis) 

In 2007 is de Brandweer Waterweg organisatorisch opgegaan in de VRR. Per 1 juli 2008 is de 

gemeenschappelijke regeling Brandweer waterweg officieel opgeheven. Er is een 

dienstverleningsovereenkomst gesloten met de VRR over taken, prestaties en kosten. (jaarrekening 

2008, productverantwoording Maassluis) 

Toekomstige ontwikkelingen Vanaf 2011 wordt er een bezuinigingstaakstelling van 5% verwacht (interview). 

Vier thema's (speerpunten) staan in de programmabegroting 2010 centraal. Het gaat hier om de 
volgende speerpunten: 

a Veiligheid en zorg voorop 

b Beheer op orde 

c Multidisciplinaire risicobeheersing 
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d Regionaal crisisplan. (programmabegroting VRR 2010) 

In 2010 treedt de wet op de veiligheidsregio‟s in werking, waarbij de veiligheidsregio wettelijke taken en 
bevoegdheden krijgt. 

Specifieke aandachtspunten De VRR heeft te kennen gegeven dat het indexcijfer voor 2008 en 2009 niet voldoende is om de 

stijging van de personeelskosten te dekken. In 2008 is duidelijk geworden dat de financiële situatie bij 

de VRR niet rooskleurig te noemen valt (Jaarrekening –jaarverslag, productverantwoording 2008, 

gemeente Maassluis). 

De gemeente Maassluis heeft samen met de gemeenten Vlaardingen en Schiedam bedongen dat 

binnen de veiligheidsregio de bestuurscommissie brandweer Waterweg blijft bestaan. Deze 

bestuurscommissie heeft geen eigen begroting, maar volgt wel de dienstverlening van de brandweer 

district Waterweg. Het instituut bestuurscommissie is nieuw en moet nog meer vorm krijgen. De 

burgemeester willen door middel van deze bestuurscommissie het goede wat bereikt is in de 

voorgaande jaren tenminste behouden. Door de krachten van de drie gemeenten te bundelen is er 

binnen de VRR een sterke bestuurlijke partij naast Rotterdam aanwezig. 

Er spelen een aantal financiële risico‟s: 

 onzekerheid over de mate waarin BTW verrekend kan worden. 

 Procedure rond vergoedingen verzekeraard voor ambulancediensten 

 Mogelijke consequenties voor de overgangsregeling FLO nu de AOW-leeftijd wordt verhoogd. 

Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij HALT Rotterdam-Rijnmond 

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Ingesteld bij Raadsbesluit 20 december 2005 

Participerende partijen 7 bureau‟s en 20 gemeentes 

Korte omschrijving activiteiten De doelstelling van Halt is gericht op het leveren van een bijdrage aan zowel de voorkoming als ook de 

bestrijding van criminaliteit onder jeugdigen. Hiertoe wordt als middel de Halt afdoening ingezet 

alsmede preventie en voorlichting (Openbaar advies B en W, 2005) 

Doelstellingen Preventie en bestrijding jeugdcriminaliteit (programmabegroting 2009) 

Ambtelijk betrokken gemeente Mevr. Karen Heere 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score norm 
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Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 

incl. 

begrot.wijzigg: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ 16.393 

Procentuele 

verhouding: 

0,016% 

€ 16393 

Procentuele 

verhouding: 

0,0178 % 

€ 17500 

Procentuele 

verhouding: 

0,019 % 

€ 17245 

Procentuele 

verhouding: 

0,018 % 

Toename/ 

Afname/ 

stabiel 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 

n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t. 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 

n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t. 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 

niet toe 

n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t. 

Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  (Nog) niet in kader van gemeenschappelijke regeling, deels wel in 

samenwerkingsovereenkomst met Vlaardingen 

Ja/deels/nee 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja korte omschrijving prestaties 

Ieder jaar verschijnt het jaarbericht van HALT Rotterdam-Rijnmond 

waarin globaal de prestaties van dat jaar worden weergegeven. In de 

samenwerkingsovereenkomst met Vlaardingen worden afspraken 

gemaakt over gesubsidieerde preventieve activiteiten en HALT-

trajecten, splitsing naar activiteiten voor Vlaardingen en Maassluis is 

hierbij niet duidelijk. 

Ja/deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Er is geen splitsing in de samenwerkingsovereenkomst en begroting 

mogelijk naar de behaalde prestaties voor Maassluis.  

Ja/deels/nee 

Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Algemeen Bestuur  Dagelijks Bestuur Ambtelijke Commissie 

Vertegenwoordigd Dhr. J.A. Karssen o.a. Burgemeester van 

Vlaardingen 

Geen ambtelijke commissie, 

wel voorbespreking op 

ambtelijk niveau 

Stemverhouding  onbekend onbekend onbekend 

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

Portefeuillehouder veiligheid en 

openbare orde, op basis van 

samenstelling regionaal College 

van B&W 

  

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 
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Alleen eigen vertegenwoordiging  Alleen eigen vertegenwoordiging 

Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen Naar aanleiding van de eisen van het Rijk ten aanzien van de herstructurering van de Halt-bureaus in 

Nederland per 01-01-2006, is de reeds bestaande samenwerking in de regio Rotterdam-Rijnmond op 

dit gebied per 1 maart 2006 geformaliseerd in een Gemeenschappelijke Regeling. 

In de regio Rotterdam-Rijnmond hebben 22 gemeenten (overeenkomstig de politieregio) ingestemd 

met de “Gemeenschappelijke Regeling Halt”. Hierbij is gekozen voor een intensivering van de 

samenwerking tussen de bestaande 7 Halt-locaties en een kwaliteitsverbetering in de preventie en 

bestrijding van jeugdcriminaliteit. 

De Halt-organisatie verkeert momenteel in een overgangssituatie, waarin de opzet momenteel nog 

gelijk is aan de situatie van voor 1 maart 2006. Maassluis maakt daarbij gebruik van het HALT-bureau 

in Vlaardingen en betaalt jaarlijks de gemeente Vlaardingen voor de uit te voeren werkzaamheden in 

het kader van een samenwerkingsovereenkomst.  

 

Toekomstige ontwikkelingen In de jaarrekening 2008- productverantwoording valt te lezen dat de regeling mogelijk wordt 

aangepast. Daartoe is een werkgroep opgericht. Enkele deelnemende gemeenten maken hiervan 

deel uit. (productverantwoording 2008 Maassluis) 

Specifieke aandachtspunten De rijksbijdrage voor de afdoening van HALT-delicten is niet afdoende om de werkelijke kosten te 

dekken.  

Maassluis betaalt Vlaardingen voor afdoeningen en preventieve activiteiten, maar niet duidelijk is in 

welke mate de gemeente Maassluis ook bijdrage in de kosten van overhead van het HALT-bureau. 
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Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij DCMR Milieudienst Rijnmond 

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Ingesteld bij Raadsbesluit 26 juni 1990, goedkeuring KB 26-02-1987 

Participerende partijen Provinciale staten Zuid Holland, gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle 

aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, 

Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne 

Korte omschrijving activiteiten 1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied. 

2 monitoring en kennis op milieugebied. 

3 advisering bij milieuvraagstukken. 

4 veiligheid: DCMR waakt over het gebied, samen met de partners van de veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond (bron; Jaarverslag 2007 DCMR) 

Doelstellingen Handhaving milieuvergunningen en advisering (programmabegroting 2009 Maassluis) 

Ambtelijk betrokken gemeente Dhr. Hans Koene 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 

incl. 

begrot.wijzigg: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ 305.440 

 

Procentuele 

verhouding: 

0,3% 

€312.964  

 

Procentuele 

verhouding: 

0,3% 

€ 325.000 

 

Procentuele 

verhouding: 

0,4% 

€ 332.000 

 

 

Procentuele 

verhouding: 

0,35% 

 

Toename/ 

Afname 

Stabiel/ 

 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 

€ 1.748.932 

 

€ -4.664.500 € -2.594.813 

 

n.n.b Positief/  

Stabiel/ 

negatief 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 

€ 6.037.800 € 2.164.300 € -430.760 n.n.b 

 

Positief/  

Stabiel/ 

negatief 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 

niet toe 

€ 30.837.000 € 23.066.500 € 23.687.713 n.n.b Toename/ 

Stabie / 

Afnamel  
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Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  1 De dienst kan, met inachtneming van het bepaalde in de volgende 

leden, adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden 

verrichten op het gebeid van de zorg voor het milieu. 

2 De dienst heeft in ieder geval tot taak het in standhouden van een 

centrale meld- en regelkamer en een coördinatie- en informatiepunt 

handhaving milieuregelgeving. 

3  Met betrekking tot de uitvoering en nadere invulling van de in het 

vorige lid genoemde taken worden door of namens het dagelijks 

bestuur en elk van de deelnemers schriftelijk werkafspraken gemaakt. 

4. In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid verricht de dienst op 

verzoek van een deelnemer andere adviserende, ondersteunende en 

uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor het milieu. 

5. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de in het tweede 

en vierde lid bedoelde taken, kan de dienst op verzoek van derden 

adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het 

gebied van de zorg voor het milieu verrichten. Onder derden worden 

verstaan: niet deelnemers aan de regeling. Het dagelijks bestuur besluit 

op een verzoek indien het incidentele werkzaamheden betreft. In 

andere gevallen beslist het algemeen bestuur. 

6. Het dagelijks bestuur kan zijn in het vijfde lid genoemde bevoegdheid 

opdragen aan de directeur. (bron: gemeenschappelijke regeling tot 

instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond) 

In de paragraaf verbonden partijen van de gemeente Maasluis worden 

de taken van de DCMR niet uiteengezet.  

 

Ja/ deels/nee 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja korte omschrijving prestaties 

Elk jaar worden schriftelijk werkafspraken gemaakt, met daarin de 

geplande activiteiten. (gemeenschappelijke regeling tot instandhouding 

en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond) 

Met de participanten van de DCMR worden afspraken gemaakt over de 

jaarlijks uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende 

prestaties. Deze afspraken worden vastgelegd in werkplannen. 

(Jaarverslag 2008 DCMR) 

De prestaties worden niet uiteengezet in de paragraaf verbonden 

partijen (jaarverslag) van de gemeente Maassluis. 

Ja/ deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Korte omschrijving 

In de jaarrekening van de DCMR wordt teruggeblikt op wat men wilde 

bereiken, wat daarvoor is gedaan en wat het heeft gekost. 

(Jaarrekening 2007 en 2008, DCMR). 

De behaalde prestaties worden niet uiteengezet in de paragraaf 

verbonden partijen (jaarverslag) van de gemeente Maassluis 

Ja/ deels/nee 

Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 
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Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Algemeen Bestuur  Dagelijks Bestuur Ambtelijke Commissie 

Vertegenwoordigd Dhr. C Pleijsier   

Stemverhouding  1,5:1,5:1 

(provincie: Rotterdam: overige 

gemeenten) 

1 lid 4 stemmen 

Het dagelijks bestuur bestaat 

uit 5 leden, waarvan 1 lid 

vanuit de provincie, 1 lid vanuit 

de gemeente Rotterdam, 1 lid 

vanuit DCMR en 1 lid vanuit de 

overige deelnemende 

gemeente. Voorzitter is Dhr. 

Van Heijningen. 

overleg met ambtelijke collega‟s  

van Schiedam en Vlaardingen. 

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

Wethouder, portefeuillehouder 

Milieu 

  

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht 

Alleen eigen vertegenwoordiging. 

Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 

Alleen eigen vertegenwoordiging 

Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen Op 6 februari2007 stemde het College van B&W van burgemeester en wethouders in met de 17
e
 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling, op 6 maart 2007 stemde ook de raad in. (bron Brief aan 

de DCMR van 22 maart 2007) 

Op 22 oktober 2008 heeft de DCMR een brief gestuurd aan alle deelnemers van de 

gemeenschappelijke regeling met de alarmerende boodschap dat de DCMR een tekort had. Dit tekort 

moest door de participanten opgebracht worden. Voor Maassluis betekent dit een bedrag van € 12.000. 

De provincie en deelnemende gemeenten besloten een externe audit te laten uitvoeren door de 

auditservice Rotterdam naar de bedrijfsvoering van de DCMR. Het verbeterplan is in het voorjaar van 

2009 aangeboden en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. 

Toekomstige ontwikkelingen In de loop van 2010 wordt de omgevingsvergunning ingevoerd. De deelnemende gemeenten aan de 

DCMR kiezen zelf hoe men dit gaat invullen. In Maassluis houdt de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

de regie. Bij aanvragen voor zwaardere milieuvergunningen (categorie 4 en 5) is de intentie om de 

regie over te dragen aan de milieudienst. 

 

Specifieke aandachtspunten In jaarrekening –jaarverslag 2008 valt te lezen dat in 2008 duidelijk geworden is dat de situatie bij de 

DCMR niet rooskleurig te noemen valt. Een deel van de problemen is (volgens de instelling) te wijten 

aan het jaarlijks indexcijfer voor loon- prijsstijgingen. Het indexcijfer biedt niet voldoende compensatie 

voor de gestegen salarislaten in 2008 en 2009. Hierdoor ontstaan exploitatietekorten. (jaarrekening- 

jaarverslag 2008 Maassluis) 

 

Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 



 

 
Ingevulde formats quick scan verbonden partijen 27 

  

Naam verbonden partij Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond 

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Ingesteld bij Raadsbesluit 12 december 2006, fusie tussen GGD Nieuwe Waterweg Noord en GGD Rotterdam en omstreken 

Participerende partijen Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den ijssel, Krimpen aan den ijssel, 

Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. 

Korte omschrijving activiteiten De activiteiten van de OGZ RR kunnen worden samengevat in zes productclusters: 

1.Algemeen productenaanbod, 2. Infectieziektebestrijding, 3. Jeugd, 4. Milieu & Hygiëne 

5. Persoonsgerichte zorg, 6. Zorgregie. 

Een beschrijving van de productclusters en de afzonderlijke producten is opgenomen in het 

productenboek. (begroting 2009 OGZRR) 

Doelstellingen Zorgtaak ingevolge Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (bron: jaarrekening 2008, 

productverantwoording, programmabegroting 2009 Maasluis) 

Zorgtaak ingevolge Wet publieke Gezondheid, per 1 december 2008 in werking getreden. (jaarverslag 

2008 OGZRR) 

Ambtelijk betrokken gemeente Dhr. Alwin Schortinghuis 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score 

norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 incl. 

begrotingswijzig.: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ 494.569 

 

Procentuele 

verhouding: 

0,5 % 

€501.302 

 

Procentuele 

verhouding: 

0,55 % 

€ 502.560 

 

Procentuele 

verhouding:  

0,55 % 

€ 504.000 

 

Procentuele 

verhouding 

0,54% 

Toename/

Afname/ 

stabiel 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 

€ 0 € 0 € 0 € o Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 

niet toe 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  korte omschrijving taken Ja/ deels/nee 
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De gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg 

Rotterdam-Rijnmond besteedt de uitvoering van de basistaken voor de 

volle honderd procent uit aan de GGD Rotterdam-Rijnmond. Dit geldt 

ook voor de bestuurlijke ondersteuning alsmede het verzorgen van de 

financiële transacties. De GGD legt over de bedrijfsvoering 

verantwoording af aan het College van B&W van burgemeester en 

wethouders van Rotterdam. (OGRR begroting 2009) 

De taken van de GGD staan in het productenboek van de GGD. 

Gemeenten kunnen kiezen om extra taken te laten uitvoeren door de 

GGD.  

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja korte omschrijving prestaties 

Voor 2007 waren geen specifieke afspraken gemaakt omtrent 

prestatie. Na 2007 is dit wel het geval. In het productenboek staan alle 

prestatie indicatoren. Prestaties worden weergegeven in de 

jaarrekening van OGZRR. In de paragraaf vebonden partijen van de 

gemeente Maassluis wordt geen melding gemaakt van de prestaties. 

Ja/ deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Korte omschrijving 

In het jaarverslag van de GGD worden de behaalde prestaties afgezet 

tegen afgesproken prestaties. Deze gegevens staan niet in de 

paragraaf verbonden partijen van de gemeente Maassluis.  

Ja/ deels/nee 

Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Algemeen Bestuur  Dagelijks Bestuur Ambtelijke Commissie 

Vertegenwoordigd Dhr. P. E. H. Kromdijk 

 (vice voorziter) 

 Mevr. Y. Leeuwerke 

Stemverhouding  Ieder lid van het algemeen 

bestuur brengt één stem uit met 

uitzondering van de leden die een 

gemeente vertegenwoordigen 

met een inwonerstal boven 

60.000 inwoners. Zij brengen voor 

elk volgend 60.000-tal, of 

gedeelte ervan, één stem uit. Met 

een maximum van 9 stemmen per 

gemeente.  

Er is geen dagelijks bestuur. 

Het algemeen bestuur heeft 

daartoe besloten. 
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Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen Per 1-01-2007 ontstaan uit de fusie tussen GGD NWN en GGD Rotterdam en omstreken. (jaarverslag- 

jaarrekening 2007) 

Gedurende het overgangsjaar 2007 is binnen de gemeenschappelijke regeling met de betrokken 

gemeenten verder gewerkt aan een nieuwe productbegroting en productenboek 2008 (en verder). De 

constructie die is gekozen voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling (de GR heeft geen 

uitvoeringsorganisatie en neemt de diensten direct af van de GGD Rotterdam Rijnmond), zorgt ervoor 

dat de GR geen risico‟s meer kent. Een vermogenspositie is daarom niet noodzakelijk. De 

gemeenschappelijke regeling zal dan ook geen rekening (in het kader van het BBV) meer indienen. Wel 

zal door de GGD Rotterdam jaarlijks verantwoording worden afgelegd aan de GR. ( jaarverslag- 

jaarrekening 2007) 

Toekomstige ontwikkelingen De basistaken en plustaken worden voor 2010 geëvalueerd. Streven is om te komen tot bezuinigingen. 

Specifieke aandachtspunten Per 1 december 2008 is de wet Publieke Gezondheid in werking getreden. 

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

  De ambtenaren 

volksgezondheid van de 

deelnemende gemeenten 

overleggen met de GGD in het 

kernteam OGZRR. Het 

kernteam bespreekt belangrijke 

ontwikkelingen in de producten 

van de GGD en bereidt de 

vergaderingen voor van het AB. 

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 
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Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij ROGplus Nieuwe waterweg Noord 

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Ingesteld bij Raadsbesluit 12 december 2006, de gemeenschappelijke regeling ROGplus NWN trad per 1-01-2007 in werking. 

Participerende partijen Gemeenten Maassluis, Schiedam, Vlaardingen 

Korte omschrijving activiteiten Het verstrekken van rolvoorzieningen ter compensatie van beperkingen bij het verplaatsen in en om de 
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woning dan wel voor sportbeoefening, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen ter compensatie van 

beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen en hulp bij het huishouden ter compensatie van beperkingen 

ten gevolge van ziekte of gebrek bij het voeren van een huishouden. (Jaarrekening 2008, ROGplus 

NWN) 

Doelstellingen Uitvoeren (indiceren en verstrekken) van de individuele Wmo-voorzieningen. 

Ambtelijk betrokken gemeente Mevr. Ingrid Albers 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 € 93.667.192 

(obv Kwarap 2) 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ 1.505.307 

Procentuele 

verhouding: 

1,5 % 

€ 3.632.052 

Procentuele 

verhouding: 

4,0 %  

(nieuwe taak: 

huishoudelijke 

hulp) 

€ 3.641.276 

Procentuele 

verhouding: 

4,0 % 

€ 4.176.197 

 

Procentuele 

verhouding: 

 

4,5 % 

(voorbereiding 

wetswijziging) 

Toename/ 

Afname/ 

stabiel 

 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 

€ 0 € 0 € 0 n.n.b Positief/ 

Stabiel/ 

Negatief 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 

€ nvt € nvt € nvt € nvt 

 

n.v.t. 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 

niet toe 

€ 0,- € 0,- €  0,- € 0,- Toename/ 

Stabiel/ 

Afname/ 

 

Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  Taken zijn wettelijk vastgelegd en door de drie betrokken gemeenten 

vertaald in een verordening, financieel besluit en verstrekkingenboek. 

ROGplus is belast met de uitvoering van deze taken. 

Ja/ deels/nee 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja De prestaties worden weergegeven in de jaarrekening van ROGplus 

Nieuwe Waterweg Noord. In de paragraaf verbonden partijen van de 

gemeente Maassluis wordt geen melding gemaakt van de prestaties. 

Ja/deels/nee 

Behaalde prestaties worden Ja In de jaarrekening van ROGplus NWN worden de prestaties voor de Ja/deels/nee 
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afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

drie gemeenten uiteengezet en afgezet tegen begrote prestaties. Deze 

staan niet vermeld in de begroting of jaarverslag van de gemeente 

Maassluis. 

Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

  Bestuur  Ambtelijke Commissie Gemeenteraad 

Vertegenwoordigd Wethouder P.E.H. Kromdijk 

(Voorzitter). Het bestuur bestaat 

uit drie leden incl. voorzitter. De 

andere twee leden zijn de 

verantwoordelijke wethouders van 

Vlaardingen en Schiedam. 

Regelmatig vindt overleg 

plaats tussen directie ROGplus 

en beleidsmedewerkers van 

Maassluis, Vlaardingen en 

Schiedam.  

Daarnaast is er een financiële 

commissie waarin de 

financieel consulenten van de 

drie gemeenten 

vertegenwoordigd zijn en met 

de directie van ROGplus de 

financiële ontwikkelingen 

bespreken. 

Op initiatief van de 

gemeenteraad van Maassluis is 

een volgroep Wmo ingesteld 

om alle aspecten van de Wmo 

te bespreken. Deze volggroep 

bestaat uit vertegenwoordigers 

van de fracties. De wethouder 

wordt hierbij uitgenodigd om 

informatie te verstrekken en kan 

ambtelijke ondersteuning 

meenemen. De volggroep komt 

4 x per jaar bij elkaar. 

Stemverhouding  1 stem per lid   

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

Dhr. Kromdijk is de 

vrantwoordelijke 

portefeuillehouder 

  

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht 

Het College van B&W benoemt 1 

vertegenwoordiger. Leden van het orgaan 

kunnen uitsluitend leden van het College 

van B&W van burgermeester en 

wethouders zijn die maatschappelijke 

ondersteuning in hun portefeuille hebben. 

Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 
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Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen ROG plus volgde de gemeenschappelijke regeling ROG NWN op, die in de periode 1994-2007 

functioneerde voor de uitvoering van de Wvg. 

2007 was een hectisch jaar: invoeringsjaar WMO, uitbreiding met de nieuwe taak “hulp bij het 

huishouden, (Jaarrekening 2008, ROGplus). 

2009 anticiperen op de wetswijziging die per 1 januari 2010 van kracht wordt. Zorgaanbieders mogen 

de huishoudelijke hulp niet meer door alfahulpen laten uitvoeren. Cliënten kunnen nog wel voor een 

alfahulp kiezen, maar hebben dan de rol van werkgever. Dit betekent dat alle cliënten met een alfahulp 

moeten kiezen wat zij vanaf 2010 willen (alfahulp of HH1 in loondienst). De kosten van de 

huishoudelijke hulp stijgen hierdoor fors (zie begrotingen 2009 en 2010) 

Toekomstige ontwikkelingen De vergrijzing neemt de komende jaren fors toe. Uit onderzoek blijkt dat in Maassluis de komende 5 

jaar het aantal 65+-ers met zo‟n 17% toeneemt. Dit is meer dan in omliggende gemeenten. Een 

consequentie is dat het aantal mensen met beperkingen toeneemt en het aantal aanvragen voor Wmo-

voorzieningen stijgt.  

De bezuinigingen op de AWBZ (beperken functie begeleiding) kunnen zorgen voor een stijging van 

aanvragen van Wmo-voorzieningen. De kosten van de WMO (hulp bij huishouden) kunnen hierdoor 

stijgen.  

Specifieke aandachtspunten De bezuinigingen vanuit het rijk op de AWBZ hebben direct invloed op de Wmo.  

Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij Openbaar Lichaam Volwassen educatie Rijnmond 

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Ingesteld bij Raadsbesluit 12 oktober 1993, daarna meerdere malen verlengd. Laatste verlenging ingesteld op 7 juni 2007 GR 

Volwasseneducatie Rijnmond 2007-2010 

Participerende partijen Gemeente: Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rozenburg, Brielle, Westvoorne, 

Hellevoetsluis, Bernisse, Spijkenisse, Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Capelle aan den Ijssel, 

Krimpen aan den Ijssel, Lansingerland, Dirksland, Middelharnis, Oostflakkee en Goedereede 

Korte omschrijving activiteiten Uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein van volwassen educatie. 

Doelstellingen Volwassen educatie bij een ROC voor doelgroepen. Gezamenlijke uitvoering van volwassen onderwijs 

door samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond en het hebben van een regionaal meldpunt 

centrum. 

Ambtelijk betrokken gemeente Dhr. M. Citirikkadioglu 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 
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 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 

incl. 

begrot.wijzig: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis: 

 

 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ 330 

Procentuele 

verhouding: 

0 % 

Bijdrage VAVO 

€ 70.000 à € 

80.000 

€ 330 

Procentuele 

verhouding: 

0% 

Bijdrage VAVO 

€ 70.000 à € 

80.000 

€ 330 

Procentuele 

verhouding: 

0% 

Bijdrage VAVO 

€ 70.000 à € 

80.000 

€ 330 

Procentuele 

verhouding: 

0% 

Bijdrage VAVO 

€ 70.000 à € 

80.000 

Toename/ 

afname/ 

stabiel 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 

N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 

N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 

niet toe 

N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t 
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Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  korte omschrijving taken 

Geen afspraken over taken die voor Maassluis dienen te worden 

uitgevoerd. 

Ja/deels/nee 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja korte omschrijving prestaties 

Wel afspraken over prestaties en verantwoording hierover, maar dit 

wordt niet opgenomen in verantwoording van de gemeente Maassluis. 

Wel goede afspraken met VAVO. 

Ja /deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Korte omschrijving 

Dit is opgenomen in de jaarstukken van de verbonden partij, maar niet 

in de verantwoording van de gemeente Maassluis zelf. 

Ja /deels/nee 

Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Algemeen Bestuur  Dagelijks Bestuur Ambtelijk overleg 

Vertegenwoordigd Dhr. J. Luijendijk - Dhr.  Citirikkadioglu 

Stemverhouding  1 stem per lid 1 voorzitter en 4 leden er vindt 4x per jaar ambtelijk 

overleg plaats 

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

De wethouder heeft Volwassen 

educatie in zijn portefeuille. 

Geen vertegenwoordiging 

vanuit Maassluis 

Sinds 1992 betrokken bij GR 

OLIVER. 

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht 

Door gemeenteraad, opgenomen in GR art. 

6 lid 6. 

Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 

Door gemeenteraad Opgenomen in GR art. 6 lid 6. 
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Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen Het openbaar lichaam Volwassen educatie Rijnmond is in 2007 voor de vierde keer verlengd, tot en 

met 31 december 2010, ondanks dat de wettelijke verplichting hiertoe in 1996 is komen te vervallen. 

(jaarverslag –jaarrekening 2007). 

Toekomstige ontwikkelingen Er wordt gesproken over de vorming van een participatiefonds waarbij drie 

budgetten/rijksbijdrage(educatie/Web, inburgering/Wi en een stukje van het werkdeel Wwb dat voor 

inburgering is bestemd) samengevoegd worden. Het zal vermoedelijk geen gevolgen hebben voor de 

GR omdat het VAVO waarschijnlijk niet aan het participatiefonds wordt toegevoegd. In dat geval blijft 

de gemeenschappelijke regeling tot 2010 van kracht. (jaarrekening 2008 productverantwoording, 

Maassluis). In de toekomst moet de verplichting voor plaatselijke educatie waarschijnlijk worden 

aangepast, vooralsnog wordt doorgegaan met de huidige werkwijze. 

Specifieke aandachtspunten VAVO, RMC en laaggeletterdheid zijn blijvende punten van aandacht voor de regionale samenwerking. 

ROC‟s sluiten rechtstreeks contracten af met OLIVER en hoeven hierdoor geen afspraken meer te 

maken met individuele gemeenten. Deze manier van samenwerken is voor alle partijen zeer wenselijk 

en succesvol gebleken vanwege de volgende redenen: 

1 Gemeenten en ROC‟s hebben nog slechts één aanspreekpunt (=OLIVER) 

Er hoeft slechts één contract te worden afgesloten door de ROC‟s 

Er is specifieke deskundigheid vereist, die niet bij alle gemeenten in huis is en centraal bij 

OLIVER ligt 

Niet alle gemeenten beschikken over een locatie voor de ROC‟s. 

Jaarlijks betaalt de gemeente Maassluis rechtstreeks een financiële bijdrage aan VAVO van € 70.000 à 

€ 80.000. De verantwoording over het geld verloopt via het openbaar lichaam volwassen educatie. 

Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij Financieel koepelschap buitenstedelijk Groen 

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Ingesteld bij Raadsbesluit 5 september 2006 besloten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor het Financieel 

Koepelschap Buitenstedelijk Openluchtrecreatie in een gemeenschappelijke regeling Financieel 

Koepelschap Buitenstedelijk Groen.  

Participerende partijen 16 gemeenten en provincie Zuid Holland 

Korte omschrijving activiteiten Het koepelschap buitenstedelijk groen bevordert, op basis van rijks-, provinciaal en regionaal 

beleid/programma in onderlinge samenhang, een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het 

buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot zijn omgeving. (jaarstukken 2007, 

koepelschap buitenstedelijk Groen) 

Doelstellingen Invloed op de gebiedsontwikkeling in de regio en allocatie van middelen 

Ambtelijk betrokken gemeente Mevr. Barbara Teuben 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 
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 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 

Incl. 

begrot.wijzig.: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ 16.308 

Procentuele 

verhouding: 

0,017 % 

€ 28.914 

Procentuele 

verhouding: 

0,031 % 

€ 41.955 

Procentuele 

verhouding: 

0,046 % 

€ 49.263 

Procentuele 

verhouding: 

0,05% 

Toename/ 

Afname/ 

stabiel 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 

€ 21.382 € 21.049 € 14.961 n.n.b Positief/ 

Stabiel/ 

Negatief/ 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 

€ 23.161 € 61.346 € 96.841 n.n.b Positief/ 

Stabiel/ 

Negatief 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 

niet toe 

€ 105.819 € 694.109 € 598.146 n.n.b Toename / 

Stabiel/ 

Afname  

Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  Er zijn geen specifieke taken vastgelegd voor de gemeente Maassluis Ja/ deels/nee 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja In de jaarrekening van het koepelschap worden de prestaties 

uiteengezet. De financiële bijdrage van de gemeente Maasluis in de 

kosten van het koepelschap zijn te vinden in de bijlage. De paragraaf 

verbonden partijen van de gemeente Maassluis vermeldt de prestaties 

van het koepelschap niet. 

Ja/deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja In de jaarrekening van het koepelschap worden de behaalde prestaties 

niet afgezet tegen afgesproken prestaties. Ook in de paragraaf 

verbonden partijen (jaarverslag) van de gemeente Maassluis worden 

behaalde prestaties niet afgezet tegen afgesproken prestaties.  

Ja/ deels/nee 

Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Algemeen Bestuur  Dagelijks Bestuur Ambtelijke Commissie 

Vertegenwoordigd Dhr. J Luijendijk 

Plv. 

Dhr J. Scheerstra 

Dhr. M. Siljee, wethouder in 

Schiedam, is namens 

gemeenten Vlaardingen en 

Maasluis lid van DB 

 

Stemverhouding  20 leden. 2 vanuit Provinciale 

staten, 2 vanuit Rotterdam en 1 

per overige (16)gemeente 

10 leden. 1stem voor 

Maassluis, Schiedam en 

Vlaardingen.  

 

Motivatie keuze voor Wethouder Sport en recreatie   
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desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

Bevoegdheid gemeente 

Maassluis 

Benoemen bestuur / Raad van Toezicht 

Alleen eigen vertegenwoordiging 

Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 

Eigen vertegenwoordiging. Indien een lid van het AB 

het vertrouwen verliest van Provinciale Staten 

respectievelijk de gemeenteraad die hem heeft 

aangewezen in het algemeen bestuur, treedt dit lid met 

onmiddellijke ingang terug. 

Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen In 2006 is besloten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor het Financieel Koepelschap 

Buitenstedelijk Openluchtrecreatie in een gemeenschappelijke regeling Financieel Koepelschap 

Buitenstedelijk Groen.  

Toekomstige ontwikkelingen Uit de jaarstukken en de meerjarenbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen Financieel 

Koepelschap buitenstedelijk groen en het Recreatieschap Midden-Delfland blijkt dat de uitgaven voor 

buitenstedelijk groen in de komende jaren stijgen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van de 

bevoegdheden van het Koepelschap en door ontwikkeling van (nieuwe) gebieden en instandhouding 

van een groter areaal. Voor 2009 is ingestemd met een hogere bijdrage, voor 2010 en verder wordt dit 

meegenomen in de overwegingen bij de Kadernota 2010.  (jaarrekening –jaarverslag 2008 gemeente 

Maasluis, programmabegroting gemeente Maasluis) 

Specifieke aandachtspunten Op 25 september 2008 heeft Dhr. J. Luijendijk, namens de gemeente Maassluis de bestuurlijke 

ambitieverklaring Hof van Delfland getekend. De GR Recreatieschap Midden Delfland zal opgaan in het 

Hof van Delfland. Indien dit het geval is, zal er geen noodzaak meer zijn om deel te nemen aan de GR 

Financieel Koepelschap buitenstedelijk Groen, omdat de belangen van Maasluis beter behartigd 

kunnen worden in het Hof van Delfland.  
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Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij Recreatieschap Midden-Delfland 
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Juridische vorm Gemeenschappelijke Regeling 

Ingesteld bij Raadsbesluit 20.12.1988, partieel gewijzigd 21.04.2009 

Participerende partijen Provincie Zuid-Holland, ministerie van LNV, de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rotterdam, 

Schiedam, Vlaardingen, Westland, Maassluis  

Korte omschrijving activiteiten Binnen het Natuur en Recreatieschap Midden-Delfland wordt gestreefd naar het in onderlinge 

samenhang behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie, de belangen 

van de natuurbescherming en het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon 

(Jaarstukken 2007, Recreatieschap Midden-Delfand). 

Doelstellingen Realiseren recreatieve voorzieningen (Programmabegroting 2009, gemeente Maassluis). 

Verzorgen goede recreatieve voorzieningen aan de randen van de Midden-Delfland (Productenraming, 

Jaarrekening en Jaarverslag 2008, gemeente Maassluis) 

Ambtelijk betrokken gemeente Mevrouw Barbara Teuben 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 

Incl. 

begrot.wijzig.: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ 150.258 

 

Procentuele 

verhouding: 

0,15% 

€ 148.844 

 

Procentuele 

verhouding: 

0,16% 

€ 147.296 

 

Procentuele 

verhouding: 

0,16% 

 

€ 149.940 

 

Procentuele 

verhouding: 

0,16% 

Toename/ 

afname/ 

stabiel 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 

€ 702.886 € 457.977 € 372.377 Nog niet 

bekend 

 

Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 

€ 6.226.000 € 8.458.161 31/12/08 

€ 8.683.065  

Nog niet 

bekend 

Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 

niet toe 

€ 11.066.000 € 14.024.621 31/12/08 

€ 15.362.250 

Nog niet 

bekend 

Toename/ 

stabiel/ 

afname 

Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  korte omschrijving taken Ja/deels/nee 
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Er zijn geen afspraken gemaakt over taken, wel bestaat er een 

dienstverleningsovereenkomst voor Groenservice Zuid-Holland dat de 

uitvoering doet voor het Recreatieschap Midden-Delfland. 

- Behartigen van belangen van openluchtrecreatie 

- Handhaving van het landelijk karakter van het gebied 

- Het bewaren en bevorderen van de natuur- en landschappelijke 

waarden 

- Het in stand houden van flora en fauna 

- Het verlenen van medewerking aan het bevorderen van de 

totstandkoming en de handhaving van een natuurlijk biologisch 

evenwichtig milieu in het gebied 

(Gemeenschappelijke regeling Midden-Delfland, 20.12.1988) 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja korte omschrijving prestaties 

Geen prestatieafspraken. 

Ja /deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Korte omschrijving 

Verantwoording vindt plaats in bestuurlijke overleggen en middels de 

jaarrekening. Niet rechtstreeks in stukken van de gemeente Maassluis. 

Ja /deels/nee 

Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Algemeen Bestuur  Dagelijks Bestuur Ambtelijke Commissie 

Vertegenwoordigd Wethouder J.L. Luijendijk (plv. 

dhr. J.F. Scheerstra) 

dhr. J. Robberegt namens de 

gemeenten Vlaardingen, 

Schiedam, Rotterdam en 

Maassluis 

Mevrouw Teuben neemt deel 

aan ambtelijk overleg ter 

voorbereiding van DB. 

Stemverhouding  1:13 1:5  

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

Vanwege expertise en portefeuille 

Recreatie en Financiën 

Hiervoor is gekozen om de 

bestuurlijke druk te verlagen. 

Het idee was om te rouleren, 

maar de opzet bevalt tot nu toe 

goed. 

Beleidsmedewerker Recreatie 

en Welzijn. 

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht 

Benoeming vindt plaats vanuit de gemeente 

waar mensen worden voorgedragen. 

Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 
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Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen Toen de WGR in 1984 werd ingevoerd waren wethouders nog lid van de Raad. In deze hoedanigheid 

konden zij lid worden van het AB van de gemeenschappelijke regeling. Sinds de invoering van de wet 

dualisering 2002 zijn wethouders geen raadslid meer. Hierdoor zouden zij geen lid meer kunnen zijn 

van het AB, wat als onwenselijk werd ervaren. Voor de gemeente Maassluis is met de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling in 2009 het volgende veranderd: 

Één lid door de raad van de gemeente Maassluis uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de 

wethouders (brief wijziging gemeenschappelijke regeling, gemeente Maassluis, april 2009). 

Toekomstige ontwikkelingen Tot 2011 komt er in het Midden-Delflandgebied ca. 300 hectare nieuw gebied bij. Het totale oppervlak 

in beheer bedraagt dan 1.520 hectare. Door de ambities van het KBG voor uitbreiding van het areaal 

groengebied en het streven naar toetreding van nieuwe gemeenten zal de deelnemersbijdrage de 

komende jaren naar verwachting flink gaan toenemen (Programmabegroting 2009, gemeente 

Maassluis).  

Er zijn ambities om een nieuwe gemeenschappelijke regeling „Hof van Delfland‟ op te richten.  

Specifieke aandachtspunten Het financieel koepelschap heeft een vereveningsfunctie voor het recreatieschap Midden-Delfland. Er 

zijn ook andere schappen bij het financieel koepelschap aangesloten. 

Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij Stadsregio Rotterdam 

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling  

Ingesteld bij Raadsbesluit 29.03.1994, GR gewijzigd op 1.05.2007 

Participerende partijen Gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Lansingerland, 

Ridderkerk, Barendrecht, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Albrandswaard, Bernisse, 

Brielle en Westvoorne, Rozenburg 

Korte omschrijving activiteiten Samenstelling door 16 gemeenten op gebied van RO, volkshuisvesting, economie, werkgelegenheid, 

verkeer en vervoer, milieu, groen en jeugdzorg (Productenraming, Jaarrekening en Jaarverslag 2008, 

gemeente Maassluis). 

Doelstellingen 3 algemene doelstellingen 

- Versterken van de concurrentiepositie van de regio,  

- zorg voor aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat,  

- bevorderen werkgelegenheid, leefbaarheid en veiligheid (Programmabegroting 2006, 2009, 

Productenraming, Jaarrekening en Jaarverslag 2008, gemeente Maassluis) 

Ambtelijk betrokken gemeente Hans van Vliet 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 
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 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 

Incl. 

begrot.wijzig.: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis 

(De Stadsregio ontvangt daarnaast 

jaarlijks een financiële bijdrage van 

het Rijk voor het realiseren van de 

doelstellingen, 

Programmabegroting 2006, gem. 

Maassluis) 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ 152.004 

Procentuele 

verhouding: 

0,2% 

€ 152.799  

Procentuele 

verhouding: 

0,2% 

€ 153.960  

Procentuele 

verhouding: 

0,2% 

€ 157.000  

Procentuele 

verhouding: 

0,2% 

 

Toename/ 

Afname/ 

Stabiel/ 

 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 

€ 19.093.047 € 19.474.342 , 

voor € 15,4 mln 

bepaald door 

het omzetten 

van 

voorzieningen 

naar 

bestemmingsre

serves 

€ 14.700.000  € 3.425.235 Positief/ 

Stabiel/ 

Negatief 

 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 

€ 42.434.171 € 62.713.423 € 62.713.000 € n.n.b 

 

Positief/ 

Stabiel/ 

Negatief 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 

niet toe 

€ 448.868.611 € 461.751.503 € 461.751.000 € n.n.b 
Toename/ 

Stabiel/  
afname/ 

Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  De Stadsregio heeft tot taak de bevordering van een evenwichtige 

ontwikkeling in het gebied. Zij houdt zich daartoe bezig met: 

- het, voor zover daar in het navolgende niet van wordt afgeweken, 

met inachtneming van de autonomie van de deelnemende 

gemeenten voorbereiden en ontwikkelen van een gezamenlijk 

regionaal beleid, voor zover het betreft de belangen op de 

volgende beleidsterreinen: ruimtelijke ordening en grondbeleid, 

wonen en stedelijke vernieuwing, verkeer en vervoer, 

economische ontwikkeling, sociaal beleid, milieu, groen, 

jeugdzorg; 

- Het uitvoeren van de, met betrekking to de in a genoemde 

belangen, rechtstreeks bij of krachtens wetgeving of bij of 

krachtens deze regeling aan de stadsregio opgedragen taken en 

bevoegdheden; 

- Het organiseren van overleg en het uitbrengen van advies over 

intergemeentelijke aangelegenheden, ook wanneer deze geen 

Ja/deels/nee 
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betrekking hebben op de belangen genoemd onder a. 

Door gemeenten overgedragen taken: 

- In het kader van de belangen genoemd in artikel 4 is de stadsregio 

bevoegd tot uitoefening van gemeentelijke taken en 

bevoegdheden die bij eensluidend besluit van de deelnemers aan 

haar zijn overgedragen. 

- Uitoefening van de in het vorige lid genoemde taken en 

bevoegdheden behoefte de instemming van de regioraad. 

- Met betrekking tot de in het eerste lid genoemde taken behoren 

aan de stadsregio alle aan de gemeenten toekomende 

bevoegdheden voor zover niet bij deze regeling of wet 

uitgezonderd. 

- De regioraad regelt voor zover nodig de verhouding van de op 

grond van dit artikel toegekende bevoegdheden tot die van de 

besturen van de deelnemende gemeenten (Gemeenschappelijke 

regeling Stadsregio Rotterdam, 1.05.2007). 

Er is geen specifieke taakverdeling tussen de stadsregio en 

Maassluis. 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja In de programmabegroting 2009 van de stadsregio Rotterdam wordt 

vermeld wat de Stadsregio per programma wil bereiken, wat ze gaat 

doen om dit te bereiken en wat het mag kosten 

(Programmabegroting 2009, Stadsregio Rotterdam). 

Ja/deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja In de jaarrekening van de stadsregio Rotterdam wordt teruggeblikt 

op wat men wilde bereiken, wat daarvoor is gedaan en wat het heeft 

gekost (Jaarrekening 2006, 2007 en 2008, stadsregio Rotterdam). In 

de paragraaf verbonden partijen (jaarverslag) van Maassluis worden 

de behaalde afspraken niet afgezet tegen afgesproken prestaties 

Ja/deels/nee 
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Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Regioraad Dagelijks Bestuur Commissie(s) 

Vertegenwoordigd   Dhr. J.A. Karssen en  

  Dhr A. Keijzer 

  2 plv raadsleden 

Dhr. J.A.Karssen is lid van DB. 

Plaatsvervangend voorzitter 2 

 

Regiocommissies voor aantal 

beleidsterreinen. 

Dhr. J.A Karssen is voorzitter 

van de commissie wonen 

Stemverhouding  Maassluis heeft 2 leden (2:41) 

41 zetels, 53 stemmen 

8 leden(excl. Voorzitter), ieder 

lid 1stem. 

Voorzitter is de Burgemeester 

van Rotterdam 

 

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

Dhr Karssen heeft als 

burgemeester de netwerken en 

deskundigheid. Dhr Keijzer heeft 

Stedelijke ontwikkeling, Bouw- en 

woningtoezicht, 

Bouwvergunningen, Ruimtelijke 

ordening, Groenvoorziening, Wijk- 

en buurtbeheer in zijn portefeuille. 

 

  

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 
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Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen De Kaderwet is per 1/1/2006 vervallen. Er is een nieuwe wet Wijziging Wet gemeenschappelijke 

regeling plusregio‟s (Productenraming, Jaarrekening en Jaarverslag 2007, gemeente Maassluis). 

Toekomstige ontwikkelingen Er wordt gewerkt aan een gewijzigde investeringsstrategie 2010-2020. Dit houdt verband met het 

programma van vastgestelde projecten uit RR2020. Door middel van DIALOOG wil de SRR een lange 

termijn visie ontwikkelen (Productenraming, Jaarrekening en Jaarverslag 2008, gemeente Maassluis).. 

Specifieke aandachtspunten De stadsregio Rotterdam heeft bestuurlijke en financiële belangen in een aantal verbonden partijen. 

Deze verbonden partijen voeren taken uit voor de stadsregio en dragen bij in de realisatie van de 

beoogde doelstellingen van de programma‟s. De verbonden partijen zijn: RET, Verkeersonderneming, 

Bereik!, ROV Zuid-Holland, Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Samenwerkende 

Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer (SKVV), Stedenbaan (Jaarrekening 2008, stadsregio 

Rotterdam, 1.07.2009). 
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Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij Archief Maassluis Vlaardingen 

Juridische vorm  Gemeenschappelijke Regeling 

Ingesteld bij Raadsbesluit 30.09.2003, de GR is ingegaan per 1.1.2004 

Participerende partijen Gemeenten Maassluis en Vlaardingen 

Korte omschrijving activiteiten Het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte bescheiden (Raadsvoorstel 140, 
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gemeente Maassluis, 21.08.2003). 

Doelstellingen Effectief en efficiënt beheer van het gemeentelijk archief op basis van de bepalingen van de Archiefwet 

1995. Daarnaast volgt men de technologische ontwikkelingen op de voet om de kwaliteit, de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van het archief voor het publiek te moderniseren en te 

verbeteren (Programmabegroting 2006, gemeente Maassluis) 

Ambtelijk betrokken gemeente Fred van Ispelen 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 

Incl. 

begrot.wijzig.: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis  

 

 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ 23.386,49 

 

Procentuele 

verhouding:  

0,023 % 

€ 22.127,29 

 

Procentuele 

verhouding 

 

0,024% 

 

€ 23.421,06 

 

Procentuele 

verhouding: 

 

0,025% 

 

€ 20.294 

Procentuele 

verhouding: 

0,022% 

Toename/ 

Afname/ 

Stabiel/ 

l 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 

€ 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 

€ 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 

niet toe 

€ 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  korte omschrijving taken 

Het gemeentebestuur van Maassluis draagt zorg voor het navolgende: 

- benoeming van de stadsarchivaris van Vlaardingen tot 

gemeentearchivaris, als bedoeld in artikel 32 van de wet, van 

Maassluis; 

- het vaststellen van een archiefverordening, als bedoeld in artikel 30, 

eerste lid en artikel 32, tweede lid van de wet; 

- het overbrengen van de archieven van de gemeente Maassluis tot 

circa 1935, naar het Vlaardingse Stadsarchief; 

- het bij de directeur van het Nationaal Archief te ‟s-Gravenhage 

indienen van een verzoek om de zich aldaar bevindende archieven 

Ja/deels/nee 
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betreffende de gemeente Maassluis in bewaring te geven aan het 

Stadsarchief Vlaardingen; 

- het in staat stellen van het Stadsarchief Vlaardingen om, voor zover 

deze situatie zich voordoet, particuliere archieven betreffende de 

gemeente Maassluis op dezelfde voorwaarden als genoemd in deze 

regeling, op te nemen en te beheren. 

Het gemeentebestuur van Vlaardingen draagt zorg voor het 

navolgende: 

- het, overeenkomstig het daartoe bij of krachtens de wet bepaalde, 

bewaren en beheren van de overgebrachte archieven betreffende de 

gemeente Maassluis. 

- Het, met inachtneming van het daartoe bij of krachtens de wet 

bepaalde, beschikbaar stellen van de overgebrachte archieven in de 

studiezalen van het Vlaardingse Stadsarchief. 

(Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Maassluis, gemeente 

Maassluis, 30.09.2003) 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja korte omschrijving prestaties Ja /deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Korte omschrijving Ja /deels/nee 

Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Algemeen Bestuur  Dagelijks Bestuur Ambtelijke Commissie 

Vertegenwoordigd N.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Stemverhouding  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

   

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 

 

Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen Omdat de gemeente Maassluis zelf niet over een gemeentearchivaris beschikte, is er in 2003 voor 

gekozen om te gaan samenwerken met de gemeente Vlaardingen. De stadsarchivaris van Vlaardingen 

is benoemd tot onbezoldigd gemeentearchivaris van Maassluis. Naast het archiefdepot in het stadhuis 

van Maassluis is het Stadsarchief Vlaardingen aangewezen als archiefbewaarplaats in de zin van 

artikel 31 van de Archiefwet 1995. Archiefbezoekers van het Maassluis archief dienen naar het 

Vlaardingse Stadsarchief toe te gaan voor het raadplegen van het archief. Het aantal bezoekers uit 

Maassluis bevatte 15% in 2002 (Raadsvoorstel aangaan gemeenschappelijke regeling archiefbeheer 

met de gemeente Vlaardingen, gemeente Maassluis, 21.08.2009).  

Om de 2 jaar vindt een inspectie plaats op de uitoefening van het toezicht op het informatie- en 

archiefbeheer van de gemeente Maassluis. De inspectietaak wordt namens de stadsarchivaris 

uitgevoerd door de archiefinspecteur (Verslag over 2006 en 2007, betreffende de uitoefening van het 
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toezicht op het informatie- en archiefbeheer van de gemeente Maassluis, Stadsarchief Vlaardingen 

2008). 

Toekomstige ontwikkelingen Onbekend 

Specifieke aandachtspunten onbekend 

Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij Inrichting Distributiedienst Schiedam, Vlaardingen en Maassluis 

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling 

Ingesteld bij Raadsbesluit 19 augustus 1988, kenmerk IR/VV/DC/288/X/551, 10 april 1989 advies voor beslissing College van 

B&W B&W 

Participerende partijen Gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis 

Korte omschrijving activiteiten Deze regeling is opgezet om de distributie van goederen in buitengewone omstandigheden beter te 
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regelen voor de aangesloten gemeenten. De drie burgemeesters van Maassluis, Schiedam en 

Vlaardingen zijn in deze regeling verbonden (Programmabegroting 2006, gemeente Maassluis). 

Doelstellingen Distributie goederen in buitengewone omstandigheden in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. 

Ambtelijk betrokken gemeente Fred van Ispelen 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 

Incl. 

begrot.wijzig.: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ 0 

 

Procentuele 

verhouding: 

0% 

€ 0 

 

Procentuele 

verhouding: 

0% 

€ 0 

 

Procentuele 

verhouding: 

0% 

€ 0 

 

 

Procentuele 

verhouding: 

0% 

 

Toename/ 

afname/ 

stabiel 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 
n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 

Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 
n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 

Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 

niet toe 
n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 

Toename/ 

stabiel/ 

afname 



 

 
Ingevulde formats quick scan verbonden partijen 52 

 

 

  

Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  Uit Gebruiksrecht module GIDAB-mV van L+T 

De module geeft handvatten om voorbereidingen te treffen voor de 

geautomatiseerde verwerking van oproepkaarten, stamkaarten en 

diverse lijsten, welke nodig zijn bij de uitreiking van 

distributiebescheiden aan de consument. 

Ja/deels/nee 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja korte omschrijving prestaties Ja /deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Uit Gebruiksrecht module GIDAB-mV van L+T 

Als tegenprestatie voldoet Maassluis aan de gemeentelijke verplichting, 

zoals die in de Distributiewet 1939 , artikel 12, derde lid, is 

voorgeschreven.  

Ja /deels/nee 

Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Algemeen Bestuur  Dagelijks Bestuur Ambtelijke Commissie 

Vertegenwoordigd Burgermeester J.A. Karssen   

Stemverhouding  1:3   

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

   

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 

 

Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen 19 augustus 1988 voorgenomen wijziging van de distritubiekringen door Ministerie van Economische 

Zaken. Gemeente Rotterdam heeft bezwaar ingediend. Bezwaar is erkend en er wordt een nieuwe 

indeling afgestemd met de betrokken gemeenten. De gemeente Schiedam was de centrale gemeente 

voor de GR en had tot taak de opslag van de distributiebescheiden (bron VAIS 1993).  

Toekomstige ontwikkelingen Onbekend 

Specifieke aandachtspunten 

Bij navraag bij de rekenkamer is gebleken dat men geen dossiers kan vinden waarin de opheffing van 

de regeling is opgenomen. Bij gemeente Maassluis staat de regeling nog in de begroting.  
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Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij Bank Nederlandse gemeenten 

Juridische vorm NV 

Ingesteld bij Raadsbesluit Opgericht in 1914 

Participerende partijen Alle overheden in Nederland. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in 

handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. 

Korte omschrijving activiteiten Kernactiviteit van de BNG is kredietverlening. BNG en haar dochterondernemingen bieden daarnaast 

producten op het gebied van betalingsverkeer, het verstrekken van advies, participaties in gebieds- en 

vastgoedontwikkeling en duurzaam fido-proof beleggen (Jaarverslag 2008, BNG). 

Doelstellingen De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 

maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke 

kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. (Productenraming, Jaarverslag en 

Jaarrekening 2008, gemeente Maassluis). 

 

Strategische doelstellingen BNG: het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse 

publieke en semi-publieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. 

Voorwaardenscheppend hiervoor zijn het handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud 

van een scherpe inkooppositie en een zo effectief en efficiënt mogelijke bedrijfsvoering (Jaarverslag 

2006, BNG). 

Ambtelijk betrokken gemeente Roland Godthelp 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 

2009 

Score norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 

Incl. 

begroti.wijzig: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ 152.587,50 

61.035 aandelen 

à 2,50 per stuk 

(=0,11%) 

Procentuele 

verhouding: 

 1,54 % 

€ 152.587,50 

61.035 

aandelen à 

2,50 per stuk 

(=0,11%) 

Procentuele 

verhouding: 

1,66% 

€ 152.587,50 

61.035 

aandelen à 

2,50 per stuk 

(=0,11%) 

Procentuele 

verhouding: 

1,66% 

€ 152.587,50 

61.035 

aandelen à 

2,50 per stuk 

(=0,11%) 

Procentuele 

verhouding: 

1,83 % 

Toename/ 

afname/ 

stabie 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

 

 

Positief 

resultaat 

€ 199.000.000 

Verkregen 

dividend: 

€  694.578 

€ 195.000.000 

Verkregen 

dividend: 

€ 656.736,60 

 €  

158.000.000 

verkregen 

dividend 

€ 106.811,25 

Nog niet 

bekend 

geraamd 

dividend € 

109.000 (€ 

86.670 na 

Positief/ 

stabiel/ 

negatief 
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begr.wijz) 

(structureel), 

€ 218.000 

(incidenteel, 

nu afgeboekt) 

Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  korte omschrijving taken 

Er zijn geen afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen de 

gemeente Maassluis en de Bank Nederlandse Gemeenten (Bron: 

interview 13.10.2009). 

Ja/deels/nee 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja korte omschrijving prestaties 

Er zijn geen prestatie afspraken gemaakt tussen de gemeente 

Maassluis en de Bank Nederlandse Gemeenten (Bron: interview 

13.10.2009). 

Prestaties worden wel omschreven in de jaarverslagen van de BNG. 

Ja /deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Korte omschrijving 

In de paragraaf verbonden partijen (programmabegroting) van de 

gemeente Maassluis worden behaalde prestaties niet afgezet tegen 

afgesproken prestaties. Prestaties worden wel in het jaarverslag en de 

jaarrekening van de gemeente Maassluis en de BNG afgezet tegen 

afgesproken prestaties / resultaten.  

Ja /deels/nee 

Eigen vermogen verbonden partij € 

2.567.000.0

00 

€ 2.053.000.000 € 

1.979.000.000  

Nog niet 

bekend 

Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

€ 

2.567.000.00

0 

Vreemd vermogen verbonden partij € 

87.520.000.

000 

€ 

90.549.000.000 

€  

99.386.000.00

0 

Nog niet 

bekend 

Toename/ 

stabiel/ 

afname 

€ 

87.520.000.0

00 
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Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Raad van Commissarissen Directie Algemene Vergadering v. 

Aandeelhouders 

Vertegenwoordigd Geen vertegenwoordiging 

Maassluis 

Geen vertegenwoordiging 

Maassluis 

Wethouder John Scheerstra 

Stemverhouding  1:9  1 stem per aandeel = 61.035 

aandelen voor Maassluis (11% 

deelname) 

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

De gemeente Maassluis heeft 

geringe invloed binnen de BNG. 

De gemeente Maassluis heeft 

geringe invloed binnen de 

BNG. 

Portefeuillehouder Financiën 

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen / ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 

De voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur worden benoemd en ontslagen door de raad 

van commissarissen en kunnen gezamenlijk of afzonderlijk door deze te allen tijde worden geschorst 

(Statuten BNG, art. 8, 21.06.2005). 

De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 7, op voordracht van de raad van 

commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van 
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commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering van 

aandeelhouders en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed. 

4 De algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van 

commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad deelt hun 

daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een 

plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 5 bedoelde versterkte recht van 

aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. (Statuten BNG, 

art.12, 21.06.2005) 

Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), opgericht in 1914, is de bank van en voor overheden en 

instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij 

aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Vanuit dit oogpunt 

neemt de Gemeente Maassluis deel in het aandelenkapitaal van de BNG (Programmabegroting 2006, 

gemeente Maassluis). 

Een financiële en economische crisis houdt de wereld in haar greep en uiteraard ontkomt ook BNG niet 

aan de gevolgen van deze crisis. De bank heeft zich desondanks het afgelopen jaar goed staande 

gehouden. De kredietverlening aan onze kernklantengroepen is nagenoeg ongestoord gecontinueerd. 

Het marktaandeel en de omvang van de verstrekte langlopende leningen lagen in 2008 op een nog 

hoger niveau dan vorig jaar (Jaarverslag 2008, BNG).  

De kredietcrisis heeft ook zijn effect op de publieke sector. In oktober 2007 werd bekend dat ook 

decentrale overheden geld hadden uitgezet bij de in ernstige problemen geraakte banken Landsbanki, 

Kaupthing en Lehman Brothers. Na inventarisatie bleek dat in totaal 21 gemeenten en provincies geld 

bij bovenstaande banken hadden uitstaan, wat neerkwam op een bedrag van circa € 259 miljoen (2,3% 

van de totale uitzettingen van decentrale overheden). […]Gezien de economische ontwikkeling, heeft 

het kabinet aangegeven grote investeringen in maatschappelijke voorzieningen zoals weg-, water- en 

railinfra naar voren te halen. Dit om de economie te stimuleren (Jaarverslag 2008, BNG). 

Toekomstige ontwikkelingen De bedrijfslasten zijn in vergelijking met 2007 € 5 miljoen gedaald tot € 61 miljoen. In 2009 wordt een 

verdere daling van de kosten voorzien (Jaarverslag 2008, BNG). 

BNG heeft zich in deze crisis goed staande weten te houden. Uiteraard ontkomt ook BNG niet aan een 

aantal van de gevolgen van de crisis, echter in belangrijke mindere mate dan vele andere partijen  

Jaarverslag 2008, BNG).  

Specifieke aandachtspunten Het Rijk gaat de komende periode 35 miljard bezuinigen. Dit houdt in dat de gemeente Maassluis op 

termijn 3 miljoen minder rijksbijdrage zal ontvangen. De verwachting is dat dit gevolgen gaat hebben op 

de bijdrage van de gemeente Maassluis aan verbonden partijen (Bron: interview 13.10.2009). 

Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij BV Gemeenschappelijk bezit Evides (GBE Rotterdam) 

Juridische vorm BV met beperkte aansprakelijkheid 

Ingesteld bij Raadsbesluit 17.05.2004 oprichting, deelname Maassluis per 1.06.2004 



 

 
Ingevulde formats quick scan verbonden partijen 57 

 

Participerende partijen 24 gemeenten in Zuid-Holland Zuid: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Bennenmaas, Brielle, 

Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Delft, Dordrecht, ‟s-Gravendeel, Hellevoetsluis, Korendijk, 

Maassluis, Midden-Delfland, Oud-Beijerland, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Strijen, 

Vlaardingen, Westland, Westvoorne, Zwijndrecht. 

Korte omschrijving activiteiten Een samenwerkingsverband van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid die de 50% van de aandelen in 

Evides NV bezitten. Evides NV draagt zorg voor drink- en industriewatervoorziening. 

Doelstellingen Het behouden en beheren van aandelen in Evides NV en het uitoefenen van stemrecht daarop. De BV 

GBE en Delta NV bezitten ieder 50% van de aandelen Evides NV. Vandaar dat de financiële gegevens 

de helft bedragen van het totaal van Evides NV. Evides NV draagt zorg voor de drink en 

industriewatervoorziening (Productenraming 2008, Jaarrekening 2008). 

Ambtelijk betrokken gemeente Roland Godthelp 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score 

norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 

Incl. 

begrotingswijzigi

ng: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

1.271.774,50 

28.025 

aandelen € 

45,38 per 

aandeel 

 (=1,51%) 

Procentuele 

verhouding: 

1,29% 

1.271.774,50 

28.025 

aandelen € 

45,38 per 

aandeel 

 (=1,51%) 

Procentuele 

verhouding: 

1,38% 

1.271.774,50 

28.025 aandelen 

€ 45,38 per 

aandeel 

 (=1,51%) 

Procentuele 

verhouding: 

1,38% 

1.271.774,50 

28.025 

aandelen € 

45,38 per 

aandeel 

 (=1,51%) 

Procentuele 

verhouding: 

1,52% 

Toename/ 

afname/ 

stabiel 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 

€ 59.658.102 

gerealiseerd  

dividend: €  

412.801 

€ 35.400.000 

gerealiseerd  

dividend: € 

953.596,83 

€ 27.900.000  

gerealiseerd 

dividend 

€ 425.677 

Nog niet bekend 

Geraamd 

dividend € 

225.000 

(gerealiseerd: € 

162.847,97) 

Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 

€ 221.900.000 € 194.100.000 € 193.800.000 Nog niet bekend 
Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 

niet toe 

€ 7.875.000 € 295.100.000 € 314.8000.000  Nog niet bekend 
Toename/ 

stabiel/ 
afname 
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Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  korte omschrijving taken 

Vanuit de gemeente Maassluis zijn er geen afspraken gemaakt over de 

taakverdeling binnen BV gemeenschappelijk bezit en Evides NV. 

De gemeente Maassluis is een kleine speler binnen de BV en heeft 

daardoor niet veel invloed. 

Bron: geïnterviewde 13.10.2009 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

De kerntaken van Evides N.V. bestaan uit: 

- het adequaat inspelen op ontwikkelingen in de sector; 

- voortdurende innovatie; 

- samenwerking met publieke en private partners in de branche en in 

de waterketen; 

- meer en betere drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden; 

- duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen; 

- aantrekkelijk werkgeverschap; 

- een maatschappelijk aanvaardbaar rendement voor onze 

aandeelhouders. 

Kortom: Evides wil in al haar primaire processen uitblinken. Onze 

bedrijfsvoering is doelmatig en transparant, zodat we blijven 

behoren tot de top-3 van best presterende waterbedrijven in Nederland 

(Jaarverslag 2008, Evides) 

Ja/deels/n

ee 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja korte omschrijving prestaties 

Er zijn geen prestatie afspraken gemaakt specifiek tussen de 

gemeente Maassluis en BV gemeenschappelijk bezit Evides en NV 

Evides. 

Voor alle deelnemende partijen geldt dat de afname van water 

gerelateerd is aan het aantal aandelen. Bij groei van het aantal 

inwoners dienen aandelen te worden gekocht tegen de nominale 

waarde. Bij daling van het aantal inwoners dienen de aandelen te 

worden verkocht tegen nominale waarde. 

Bron: interview 13.10.2009 

Ja 

/deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Korte omschrijving 

Verantwoording naar de gemeenteraad vindt plaats middels 3 

kwartaalrapportages, een slotwijziging, het jaarverslag en de begroting. 

Bij belangrijke gebeurtenissen gaat er tussentijds een apart B&W 

besluit naar de Raad (bijv. met de aankondiging van de fusie en 

drinkwaterwet). Bron: interview 13.10.2009 

Ja 

/deels/nee 
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Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Raad van Commissarissen Directie + Raad van Bestuur Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders 

Vertegenwoordigd Dhr. De Kreij, dhr. Binnendijk 

(gemeenschappelijk bezit Evides) 

De raad van bestuur is belast 

met het besturen van de 

vennootschap 

Wethouder Scheerstra 

(gemeente Maassluis 

 

Stemverhouding  2:7  1 stem  
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Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

  Wethouder Financiën 

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht 

 

Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 

 

Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen Evides is in 2004 ontstaan uit een fusie tussen DELTA Water Bedrijf en N.V. Waterbedrijf Europoort. 

Evides verzorgt de drink- en industriewatervoorziening van 1 miljoen huishoudens en het bedrijfsleven 

in de regio Rotterdam, het Westland, Delft, de Hoeksche Waard, Voorne-Putten, Dordrecht, Goeree-

Overflakkee, Zeeland en een aantal gemeenten in  het zuidwesten van Noord-Brabant 

(Programmabegroting 2006, gemeente Maassluis). 

Middels een raadsconsultatiebrief is eind 2006 gedebatteerd over de „winst uit water‟. De aanleiding is 

de publieke discussie over dit onderwerp, in het licht van de voorgestelde wijziging van de 

Waterleidingwet en de reacties van de politieke partijen in de Tweede Kamer daarop. Een 

kamermeerderheid wil in de nieuwe Drinkwaterwet een verbod op winstuitkeringen door 

waterleidingbedrijven aan hun aandeelhouders (Jaarverslag- en rekening 2006, gemeente Maassluis). 

Op 1 juli 2008 heeft de Tweede Kamer de nieuwe Drinkwaterwet aangenomen. Hierdoor worden de 

winst en de tarieven van de drinkwaterbedrijven aan banden gelegd. Zowel voor het dividend als voor 

het eigen vermogen van de waterleidingbedrijven zullen normen worden vastgelegd. Bovendien komen 

wettelijke regels voor het berekenen van het drinkwatertarief. Hiermee wil de wetgever de consument 

beschermen (Programmabegroting 2009, gemeente Maassluis). 

Toekomstige ontwikkelingen […]Welke directe gevolgen deze wetswijziging heeft voor Evides is bij het schrijven van deze begroting 

nog onduidelijk. Wel moet rekening gehouden worden met een vermindering (op termijn) van de 

dividendinkomsten (Programmabegroting 2009, gemeente Maassluis). 

Specifieke aandachtspunten Het Rijk gaat de komende periode 35 miljard bezuinigen. Dit houdt in dat de gemeente Maassluis op 

termijn 3 miljoen minder rijksbijdrage zal ontvangen. De verwachting is dat dit gevolgen gaat hebben op 

de bijdrage van de gemeente Maassluis aan verbonden partijen (Bron: interview 13.10.2009). 
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Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij Werkstroom BV  

Juridische vorm BV 

Ingesteld bij Raadsbesluit 14.08.1998 (opgericht, statuten), 24.02.1999 ingesteld bij Raadsbesluit 
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Participerende partijen 20% deelname gemeente Maassluis, 80% Schap Patijnenburg 

Korte omschrijving activiteiten Re-integratiebedrijf, maakt deel uit van SW bedrijf Patijnenburg. 

Doelstellingen “Begeleiding van werkzoekenden met of zonder arbeidshandicap” (Productenraming Jaarverslag en 

Jaarrekening 2007, 2008). 

“Het ondersteunen van arbeidsgehandicapten en werklozen bij het verkrijgen van- en functioneren op- 

een werkplek alwaar betaalde arbeid wordt verricht, met het oogmerk dat de leden van bedoelde 

goeperingen in de maatschappelijke omgeving waarbinnen bedoelde werkplek wordt aangeboden, 

(re)integreren” (Jaarrapport 2006, Werkstroom BV). 

Ambtelijk betrokken gemeente Bianca Al Mashta 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 

Incl. 

begrot.wijzig.: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ 3.360 

80 aandelen 

Procentuele 

verhouding: 

0.003% 

€ 3.360 

80 aandelen 

Procentuele 

verhouding: 

0,004% 

€ 3.360 

80 aandelen 

Procentuele 

verhouding: 

0,004% 

0 aandelen Toename/ 

afname/ 

stabiel 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 

€ 36.913 - € 39.588 Niet bekend Nog niet 

bekend  

Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 

€ 299.000 € 259.000 € 258.000 Nog niet 

bekend 

Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 

niet toe 

€ 215.000 € 578.000 € 577.000 Nog niet 

bekend 

Toename/ 

stabiel/ 
afname 

Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  korte omschrijving taken 

De gemeente Maassluis kocht trajecten in en Patijnenburg voerde deze 

uit (Bron: interview, 12.10.2009). 

Ja/deels/nee 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja korte omschrijving prestaties 

Ten aanzien van de prestaties zijn afspraken gemaakt met Werkstroom 

BV. Prestatieafspraken zijn o.a. opgenomen in de offerte voor 

Ja /deels/nee 
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uitvoering instapbanen in het kader van WWB  (Bron: offerte 

9.03.2006, interview, 12.10.2009).  De prestaties worden 

teruggekoppeld, voor zover dit als prestatie-indicator in de begroting is 

opgenomen. 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Korte omschrijving 

In de kwartaalrapportages van Werkstroom BV worden afgesproken 

prestaties afgezet tegen behaalde prestaties. Hierover vindt 

terugkoppeling plaats naar de gemeenteraad. 

Ja /deels/nee 

Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Directie  Raad van Commissarissen Algemene Vergadering v. 

Aandeelhouders 

Vertegenwoordigd Geen bestuurlijk belang  Wethouder Kromwijk 

Stemverhouding  80% Patijnenburg 

20% gemeente Maassluis (80 

aandelen) 

  

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

  Sociale Zaken in portefeuille 

wethouder 

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht 

Geregeld in statuten 

Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 

Geregeld in statuten 
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Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen Op 3 april 2002 zijn de statuten van de vennootschap gewijzigd en zijn de doelomschrijving en het 

aandelenkapitaal gewijzigd. Tevens is een raad van commissarissen ingevoerd. 

Sinds 1 januari 2007 maakt de gemeente Maassluis nauwelijks meer gebruik van Werkstroom BV. De 

gemeente Maassluis heeft een eigen re-integratiedienst Dukdalf opgericht. 80% van de gemeentelijke 

klanten volgt een traject bij Dukdalf. 

Op verzoek van de stichting Patijnenburg heeft het College van B&W op 16 december 2008 besloten 

om de aandelen Werkstroom te verkopen tegen nominale waarde (€ 3.630).  Aangezien de aandelen 

tegen nominale waarde op de balans staan, heeft dit geen consequenties voor de gemeente Maassluis. 

De gemeente verliest hierdoor wel de zeggenschap over Werkstroom BV (Jaarverslag en Jaarrekening 

2008, gemeente Maassluis). 

Toekomstige ontwikkelingen De verkoop van de aandelen is bij het uitvoeren van dit onderzoek nog niet voltooid, maar is in volle 

gang. Zodra Patijnenburg alles in gang zet, kunnen de aandelen worden verkocht. 

Specifieke aandachtspunten Sinds 1 januari 2007 voert Dukdalf re-integratieactiviteiten uit voor de gemeente Maassluis en bestaat 

de intentie om deze activiteiten uit te breiden met andere opdrachtgevers. Er is hierdoor geen gebruik 

meer gemaakt van de mogelijkheden die Werkstroom voor re-integratie bood. Vanaf 1-1-2007 wordt 

ook voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor gesubsidieerde arbeid geen gebruik meer 

gemaakt van Werkstroom. Binnengehaalde activiteiten van Werkstroom worden direct uitbesteed aan 

stichting Patijnenburg. Deze situatie heeft o.a. ertoe geleid dat de directeur van Patijnenburg de 

aandelen van de gemeente Maassluis terug wilde kopen. 

Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij Stichting administratiekantoor Dataland 

Juridische vorm Stichting met daaraan verbonden BV  

Ingesteld bij Raadsbesluit Deelname gemeente Maassluis per 31.08.2004. 

Oprichting stichting 29 maart 2001. De stichting heeft op 25 april 2001 de vennootschap DataLand bv 

opgericht. 

Participerende partijen Per 1 januari 2008 zijn er 330 deelnemende gemeenten waaronder Maassluis 

Korte omschrijving activiteiten De Stichting Administratiekantoor Dataland is opgericht door de NV Bank Nederlandsche Gemeenten. 

Door deze Stichting is een uitvoerend orgaan opgericht, Dataland BV, die het beheer en de distributie 

van de gegevens verzorgt en contracten met de marktpartijen onderhoudt (Openbaar advies B&W, 

gemeente Maassluis, 21.08.2004).  

Doelstellingen 

 

Betere toegankelijkheid gegevens gemeentelijke informatiedomein (Programmabegroting 2009). 

Doelstelling Stichting Administratiekantoor DataLand: 

 het oprichten van de te Rotterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid: DataLand B.V., hierna te noemen: “de vennootschap”; 

 het op eigen naam verkrijgen en houden van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, tegen 

uitgifte van certificaten van die aandelen, zulks voor rekening van de houders van die certificaten; 

 het administreren van de aandelen in de vennootschap, onder meer door het uitoefenen van het 
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stemrecht en andere aan die aandelen verbonden rechten, het innen van de op de aandelen 

verschijnende dividenden en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie uitkeringen, onder de 

verplichting om die voordelen aan de certificaathouders uit te keren, alsmede het verrichten van al 

hetgeen daarmede verband houdt, een en ander met inachtneming van de toepassing zijnde 

administratievoorwaarden (Akte houdende oprichting van de stichting, Stichting Administratiekantoor 

DataLand, 29.03.2001). 

 

Doelstelling Dataland BV: 

“Doel van Dataland BV is het realiseren van een landelijke voorziening die leidt tot het breder 

toegankelijk maken van gegevens uit het gemeentelijke informatiedomein voor de publieke en private 

markt. Inmiddels zijn meer dan 140 gemeenten betrokken” (Productenraming bij Programmabegroting 

2007, 2008), (Jaarverslag en Jaarrekening 2008, Dataland). 

Ambtelijk betrokken gemeente Dhr. René Hofman 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 

2008 

Begroting 2009 Score norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 

Incl. 

begrot.wijzig.: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ 300 

Procentuele 

verhouding: 

0,0003% 

€ 300 

Procentuele 

verhouding: 

0,0003% 

€ 300 

Procentuele 

verhouding: 

0,0003% 

€ 300 

Procentuele 

verhouding: 

0,0003% 

Toename/ 
afname/ 

stabiel 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 

€ 22.410 € 53.150 € 15.512 € 26.000 
Positief/ 
stabiel/ 

negatief 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 

- € 328.498  - € 275.340 - € 275.000   - € 259.828 

 

Positief/ 

stabiel/ 

negatief 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 

niet toe 

€ 524.156 € 573.257 € 573.000  € 623.607 Toename/ 

stabiel/ 

afname 

Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  korte omschrijving taken 

Geen verwijzing in programmabegroting van de gemeente Maasluis of 

in jaarrekeningen. Wel in eigen verantwoording. 

Kerntaken van DataLand  BV zijn: 

-  Kernactiviteiten van DataLand zijn beheer, kwaliteitsmanagement en 

Ja/deels/ne

e 
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distributie van gemeentelijke gegevens en in het verlengde daarvan 

kennisinteractie over en standaardisatie van de geo-gerelateerde 

informatie-voorziening.  

-  De markt van DataLand omvat primair publieke en private 

organisaties, exclusief gemeenten. Op deze markt wordt dus ook 

primair de omzet gegenereerd.  

-  DataLand kan op basis van een kostenvergoeding aan gemeenten 

diensten en producten leveren die binnen haar kernactiviteiten 

passen en gericht zijn op het verstevigen van het relatiebeheer.  

-  Leveranciers die aan gemeenten diensten en producten aanbieden 

kunnen op basis van heldere niet-exclusieve afspraken 

samenwerken met DataLand, waarbij de samenwerking ook een 

toegevoegde waarde voor DataLand moet hebben.  

-  DataLand is geen ICT-bedrijf en verstrekt buiten haar kernactiviteiten 

om geen facilitaire ICT-diensten en -producten aan derden. Voor 

haar kernactiviteiten wil DataLand optimale zeggenschap hebben op 

de inzet en het gebruik van ICT-middelen.  

(Jaarverslag 2008, Dataland BV) 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja korte omschrijving prestaties 

De gemeente Maassluis levert WOZ gegevens aan bij stichting 

Dataland.  

Ja 

/deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Korte omschrijving 

Verantwoording vindt plaats in eigen stukken Stichting 

administratiekantoor Dataland, niet in gemeentelijke P&C cyclus. 

Ja 

/deels/nee 
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Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Algemeen Bestuur  Dagelijks Bestuur Vergadering Certificaathouders 

Vertegenwoordigd Algemeen Bestuur  Dagelijks Bestuur Vergadering Certificaathouders 

Stemverhouding  

 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

1:5 bestuurders  Aandeel Maassluis: € 1.650 

certificaten (= 16.500 

gebouwen p € 0,10) 

Bevoegdheid gemeente Maassluis geen vertegenwoordiger van Maassluis, 

aangezien Maassluis niet is gevraagd. 

geen vertegenwoordiger van Maassluis, aangezien 

Maassluis niet is gevraagd. 

Overige opmerkingen 

 

Historische gebeurtenissen Dataland BV, distributiecentrum van aanbod en vraag naar gemeentelijke vastgoedinformatie, heeft de 

gemeente in 2004 verzocht te participeren in de stichting (Openbaar advies B&W, gemeente Maassluis, 

21.08.2004). 

Toekomstige ontwikkelingen DataLand is sinds 2008 bezig met verbreding gegevensaanbod, kwaliteitsmanagement, energielabel, 

standaardisatie gegevensuitwisseling, RGI-loketten en IMGeo (Jaarverslag en Jaarrekening 2008, 

gemeente Maassluis). 

Eind 2008 heeft het bestuur van DataLand besloten dat medio juli 2009 de automatische uitkering over 

de jaren 2007 en 2008 aan gemeenten zal plaatsvinden (Jaarverslag 2008, Dataland). 

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is het project “de gemeente geeft antwoord” gestart. Dit 

project zou mogelijk van invloed zijn op de beschikbaarheid van data. 

Specifieke aandachtspunten Financieel belang: € 1.650 certificaten (= 16.500 gebouwen p € 0,10). Het stemrecht op de aandelen 

wordt door de stichting naar eigen inzicht uitgeoefend. De stichting is enig rechthebbende op de aan 

haar ten titel van administratie overgedragen aandelen in de vennootschap (Administratievoorwaarden, 

Stichting Administratiekantoor Dataland, 15.10.2003).  
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Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij 
Stichting beheer buitendienst Sector Stads- en Milieubeheer 

Juridische vorm Stichting  

Ingesteld bij Raadsbesluit 20-05-1994 

Participerende partijen Gemeente Maassluis 

Korte omschrijving activiteiten De stichting is uit fiscale overweging opgericht. Hedendaags heeft de stichting geen formele functie. 

Doelstellingen Programmabegroting 2009, gemeente Maassluis: Huisvesting gemeentewerf. 

Statuten stichting Beheer Buitendienst Sector Stads- en Milieubeheer (20-05-1994): 

- De stichting heeft ten doel: het beheer en de exploitatie van goederen en/of andere 

vermogenswaarden, die aan de stichting door de gemeente Maassluis in gebruik zijn gegeven of 

ten aanzien waarvan ten behoeve van de stichting het recht van vruchtgebruik is gevestigd, en 

voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  

- De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

- het werven en/of vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van (register-) goederen en/of 

andere vermogenswaarden als hoofdgerechtigde casu quo beperkt (zakelijk) gerechtigde, 

economische eigendom daaronder begrepen; 

- Al zodanige wettige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden. 

Ambtelijk betrokken gemeente Dhr. René Hofman 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 

Incl. 

begrot.wijzig.: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ 0 

Procentuele 

verhouding 

0 % 

€ 0 

Procentuele 

verhouding: 

0 % 

€ 0 

Procentuele 

verhouding: 

0 % 

€ 0 

Procentuele 

verhouding:   

 0% 

 

Toename/ 
Stabiel/ 
Stabiel 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
n.v.t. 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 

€ 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 
Positief/ 
Stabiel/ 
negatief 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt 

niet toe 

€ 0 € 0 € 0 € 0 
Toename/ 

Stabiel/ 
Afname 
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Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  Door het terugvloeien van het eigendom van de grond en opstallen in Ja/deels/nee 
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2004, heeft de stichting geen functie meer. Vanaf 2004 heeft de 

stichting geen functie meer. 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja Zie taken 
Ja/deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Zie taken 
Ja/deels/nee 

Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Algemeen Bestuur  Dagelijks Bestuur Ambtelijke Commissie 

Vertegenwoordigd Dhr. R. Hofman  

Dhr.  R. van der Noll  

Dhr. A. Keijzer 

Dhr. J Scheerstra 

  

Stemverhouding     

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

   

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht 

De stichting is eigendom van de gemeente. 

Het bestuur is benoemd door het College 

van B&W van burgemeester en wethouders. 

B en W is bevoegd bepaalde 

bestuursbesluiten aan zijn voorafgaande 

schriftelijke goedkeuring te onderwerpen. 

Het bestuur is bevoegd de stichting te 

ontbinden. 

Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 

 

Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen De stichting is in 1994 opgericht om het „sale-lease-back‟ model toe te passen ten behoeve van de 

nieuwbouw voor de buitendienst van de sector stads- en milieubeheer (raadsvoorstel 6.8./Raad, 2-5-

1994, gemeente Maassluis). 

De oprichting van de Stichting Beheer Buitendienst sector Stads- en Milieubeheer is destijds uit fiscale 

overwegingen tot stand gekomen. Zodra dit fiscaal mogelijk is (2004), kan de stichting in principe 

worden geliquideerd. Inmiddels is het eigendom van de grond en opstallen teruggevloeid naar de 

gemeente. De stichting zal voorlopig nog blijven bestaan en kan wellicht een rol spelen in de 

verwerving van (potentieel strategische) eigendommen (Programmabegroting 2006, gemeente 

Maassluis). 

Toekomstige ontwikkelingen De stichting is enkel formeel nog niet opgeheven.  

Specifieke aandachtspunten De stichting heeft anno 2009 geen functie meer. Het initiële doel is gehaald en het eigendom van de 

grond en opstallen is in handen van de gemeente. 
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Quick scan verbonden partijen gemeente Maassluis 

Deelvraag a. Welke verbonden partijen kent de gemeente Maassluis 

Naam verbonden partij Stichting Mentorbeleid Maassluis 

Juridische vorm stichting 

Ingesteld bij Raadsbesluit 6 juni 2006 

Participerende partijen Gemeente Maassluis, Kamer van Koophandel Rotterdam, OndernemersFederatie Maassluis (OFM), 

Bedrijvenkring Maassluis (BKM) 

Korte omschrijving activiteiten (Startende) ondernemers, die tussen 1-3 jaar actief zijn als ondernemer de gelegenheid geven om 

professionele begeleiding te krijgen. Deze „professionele‟ begeleiders (mentoren) kunnen deelnemende 

ondernemers aan het mentorbeleid adviseren over bedrijfsmatige ontwikkelingen binnen hun branche 

en hoe zij hiermee kunnen omgaan. Begeleiding kan op diverse manieren plaatsvinden (Bron: 

Raadsconsultatiebrief, oprichting stichting ten behoeve van het mentorbeleid 2006, gemeente 

Maassluis, 23.05.2006). 

De mentee betaalt voor deelname aan het mentorproject eenmalig € 50, de looptijd van het traject is 

maximaal een jaar.  

Doelstellingen De stichting heeft tot doel: 

a) een bijdrage te leveren aan en het belang te onderkennen van een positieve ontwikkeling van het 

ondernemersklimaat in Maassluis. 

b) De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het stimuleren van bedrijfsactiviteiten in 

Maassluis en hiertoe aan startende ondernemers in Maassluis een begeleidingstraject aan te 

bieden zodat op een praktische en gerichte wijze invulling wordt gegeven aan, onder andere, 

uitwisseling van kennis, ervaring en netwerkvorming, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het 

vorenstaande verband houdt. (Bron: oprichtingsakte, 14.07.2006). 

Ambtelijk betrokken gemeente Mevrouw Charlotte Kaman 

Financiële relatie gemeente Maassluis 

Deelvraag b. Hoeveel geld gaat vanuit de gemeente naar de verbonden partij? 

 Norm: Rekening 2006 Rekening 2007 Rekening 2008 Begroting 2009 Score norm 

Jaarrekening gemeente Maassluis  € 98.767.000 € 91.880.000 € 92.181.000 Primair: 

€ 83.438.000 

Incl. 

begrot.wijzig.: 

€ 93.667.192 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage 

gemeente Maassluis 

Procentuele 

verhouding 

tot 

begroting is 

stabiel 

€ 20.000 

Procentuele 

verhouding: 

0,02% 

€ 20.000 

Procentuele 

verhouding:  

0,02% 

€ 20.000 

Procentuele 

verhouding: 

0,02% 

€ 20.000 

Procentuele 

verhouding:  

0,02% 

Toename/ 

afname/ 

stabiel 

Financieel resultaat verbonden 

partij 

Positief 

resultaat 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Eigen vermogen verbonden partij Neutraal of 

positief EV 

nihil nihil nihil nihil n.v.t. 

Vreemd vermogen verbonden partij VV neemt n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 



 

 
Ingevulde formats quick scan verbonden partijen 72 

 
niet toe 
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Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  Door het terugvloeien van het eigendom van de grond en opstallen in 

2004, heeft de stichting geen functie meer. Vanaf 2004 heeft de 

stichting geen functie meer. 

Ja/deels/nee 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja Zie taken 
Ja/deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Zie taken 
Ja/deels/nee 

Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de  verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Algemeen Bestuur  Dagelijks Bestuur Ambtelijke Commissie 

Vertegenwoordigd Dhr. R. Hofman  

Dhr.  R. van der Noll  

Dhr. A. Keijzer 

Dhr. J Scheerstra 

  

Stemverhouding     

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

   

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht 

De stichting is eigendom van de gemeente. 

Het bestuur is benoemd door het College 

van B&W van burgemeester en wethouders. 

B en W is bevoegd bepaalde 

bestuursbesluiten aan zijn voorafgaande 

schriftelijke goedkeuring te onderwerpen. 

Het bestuur is bevoegd de stichting te 

ontbinden. 

Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 

 

Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen De stichting is in 1994 opgericht om het „sale-lease-back‟ model toe te passen ten behoeve van de 

nieuwbouw voor de buitendienst van de sector stads- en milieubeheer (raadsvoorstel 6.8./Raad, 2-5-

1994, gemeente Maassluis). 

De oprichting van de Stichting Beheer Buitendienst sector Stads- en Milieubeheer is destijds uit fiscale 

overwegingen tot stand gekomen. Zodra dit fiscaal mogelijk is (2004), kan de stichting in principe 

worden geliquideerd. Inmiddels is het eigendom van de grond en opstallen teruggevloeid naar de 

gemeente. De stichting zal voorlopig nog blijven bestaan en kan wellicht een rol spelen in de 

verwerving van (potentieel strategische) eigendommen (Programmabegroting 2006, gemeente 

Maassluis). 

Toekomstige ontwikkelingen De stichting is enkel formeel nog niet opgeheven.  

Specifieke aandachtspunten De stichting heeft anno 2009 geen functie meer. Het initiële doel is gehaald en het eigendom van de 

grond en opstallen is in handen van de gemeente. 
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Taakverdeling verbonden partij en gemeente Maassluis 

Deelvraag c: Zijn er tussen de verbonden partijen en de gemeente afspraken gemaakt over de taakverdeling? 

Taken zijn helder vastgelegd Ja  korte omschrijving taken 

Er is een freelance-overeenkomst afgesloten met de procesmanager. 

Hierin staan de taken die in het kader van het mentorbeleid specifieke 

voor de gemeente Maassluis dienen te worden uitgevoerd (Freelance-

overeenkomst, 29 mei 2008). 

Ja/deels/nee 

Prestaties zijn helder vastgelegd Ja korte omschrijving prestaties 

Er zijn formele afspraken gemaakt met de procesmanager over zijn 

werkzaamheden. De verwachting is dat hij jaarlijks minimaal 20 

koppelingen kan realiseren. Dit aantal is niet formeel vastgelegd, 

omdat dit afhankelijk is van ondernemers die zich aanmelden cq de 

vraag of er behoefte is aan het mentorbeleid.  

Ja /deels/nee 

Behaalde prestaties worden 

afgezet tegen afgesproken 

prestaties 

Ja Korte omschrijving 

In het werkplan en het jaarplan wordt verantwoording afgelegd over 

gerealiseerde koppelingen (Jaarrapport 2008, Mentorbeleid Maassluis). 

Hierin worden behaalde prestaties echter niet afgezet tegen 

afgesproken prestaties (omdat er formeel geen afspraken zijn over 

aantal koppelingen). 

Tevens maakt de paragraaf verbonden partijen van de gemeente 

Maassluis geen melding van behaalde prestaties. 

Ja /deels/nee 

Organisatie / Besturing 

Deelvraag d: Wie neemt er namens de gemeente deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag e: Waarom nemen juist deze mensen deel aan de verbonden partij? 

Deelvraag f: Welke bevoegdheden heeft de gemeente inzake benoemen en ontslaan van bestuur en Raad van Toezicht?  

 Algemeen Bestuur  Stuurgroep Ambtelijke Commissie 

Vertegenwoordigd Wethouder J.F. Scheerstra, 

voorzitter (gem. Maassluis) 

1 vz. OFM, 1 vz. BKM en 1 vz 

KvK 

Mw. C. Kaman- van der Hout 

(voorzitter) 

-BKM, Ofm, prcesmanager, 

KvK 

mw. Kaman (gem. Maassluis) 

Stemverhouding  1:4 1:4  

Motivatie keuze voor 

desbetreffende persoon (o.a. 

deskundigheid) 

Portefeuillehouder Economische 

Zaken gemeente Maassluis 

Beleidsmedewerker 

Economische Zaken gemeente 

Maassluis 

Beleidsmedewerker 

Economische Zaken gemeente 

Maassluis 

Bevoegdheid gemeente Maassluis Benoemen bestuur / Raad van Toezicht 

Geen bevoegdheid om het bestuur te 

benoemen, alleen benoemen van de 

wethouder van de gemeente Maassluis. 

Ontslaan bestuur / Raad van Toezicht 

Geen bevoegdheid om het bestuur te ontslaan, alleen 

ontslaan van de wethouder van de gemeente 

Maassluis. 
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Overige opmerkingen 

Historische gebeurtenissen De voorloper van de Stichting Mentorbeleid Maassluis is de Stichting Startende Ondernemers 

Maassluis (SSOM). Deze stichting is in mei 2000 opgericht. De gemeente Maassluis was tot 2006 

formeel bestuurslid van deze stichting, maar nam al enkele jaren niet meer actief deel in het 

Stichtingsbestuur.  Door gebrek aan middelen heeft de stichting haar werkzaamheden in 2003 moeten 

staken. Besloten is op 6 juni 2006 om de stichting te liquideren en over te gaan op de nieuwe stichting 

„Stichting Mentorbeleid‟ (Raadsconsultatiebrief, oprichting stichting tbv mentorbeleid 2006, gemeente 

Maassluis, 23 mei 2006). 

Sinds 2008 worden de uitvoerende werkzaamheden van de stichting uitgevoerd door de 

procesmanager van Sosef Interim Managment BV, gevestigd in Maassluis. In het verleden gebeurde dit 

door het bureau K+V. In 2007 is de lokale betrokkenheid van K+V geëvalueerd, deze bleek gering te 

zijn. Daarom is men opzoek gegaan naar nieuwe ondersteuning met een sterkere lokale binding. De 

huidige samenwerking bevalt goed (Bron: interview 20.10.2009). 

Toekomstige ontwikkelingen Voort blijven bestaan zoals het nu gaat. De Raad heeft voor onbepaalde tijd goedkeuring gegeven. 

Specifieke aandachtspunten Voor de procesbewaking is een procesmanager aangetrokken van de eenmanszaak Sosef Interim 

Management BV (dhr. A.P.M. Sosef). (Bron: Freelance-overeenkomst Stichting Mentorbeleid Maassluis 

en Sosef Interim Management, 29 mei 2008).  

De Stichting Mentorbeleid heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Stichting 

Ondernemersklankbord voor de uitvoering van het project „Mentorbeleid voor Ondernemers in 

Maassluis‟ (Samenwerkingsovereenkomst Stichting Mentorbeleid Maassluis en Stichting 
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Ondernemersklankbord, 23 juni 2008). 

In 2008 heeft de stichting subsidie ontvangen van de Kamer van Koophandel Rotterdam, omdat de 

stichting was benoemd tot voorbeeld voor de regio (Bron: interview 20.10.2009). 

De procesmanager wordt betaald uit de jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente Maassluis (= € 

20.000). In deze economische moeilijke tijd is het lastig om sponsoren te werven voor de stichting. De 

stichting komt over 2009 geld tekort omdat er veel vraag is naar mentoren. De verwachting is dat de 

procesmanager jaarlijks minimaal 20 koppelingen kan realiseren, dit zijn er de afgelopen periode meer 

geweest (Bron: interview 20.10.2009). 

Stichting Mentorenbeleid staat niet genoemd als zijnde verbonden partij in het jaarverslag- jaarrekening 

van de gemeente Maassluis. 


