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Argumenten voor uitstellen herziening:

1) Op initiatief van de minister van BZK loopt er een traject tot aanpassing van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. Doel daarvan is te komen tot een modernere wetgeving, die aansluit bij de behoeften van deze 
tijd van overheden aan samenwerking op publieke grondslag. De minister heeft hier op 29 juni 2018 een
brief over gestuurd aan de Tweede Kamer (kenmerk 2018-0000475910, onderwerp Versterken legitimiteit 
gemeenschappelijke regelingen). De bedoeling is dat dit leidt tot aanpassing van de wet en de verwachting 
is dat dit niet eerder dan in 2020 zal gebeuren. Het is zinvol om dit af te wachten en de aanpassingen en
vernieuwingen daarin mee te nemen bij de herziening van de nota verbonden partijen.

2) Onderdeel van de nota verbonden partijen is de risicoclassificatie van verbonden partijen en 
gesubsidieerde instellingen die meer dan € 500.000 per jaar aan subsidie ontvangen. Voor deze classificatie 
wordt momenteel onderzocht hoe deze verder kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door een verdere 
objectivering en automatisering. Dit traject wordt in de loop van 2019 afgerond. Het is zinvol om dit af te 
wachten en de aanpassingen en vernieuwingen daaruit mee te nemen bij de herziening van de nota 
verbonden partijen.

3) De nota verbonden partijen bevat de beleidskaders voor de relatie van de gemeente met verbonden 
partijen en grote gesubsidieerde instellingen. Op dat vlak hebben zich de afgelopen jaren geen 
noemenswaardige knelpunten voorgedaan. Op momenten dat het wel eens schuurt in de relatie met een 
verbonden partij of gesubsidieerde instelling, komt dat door een inhoudelijk verschil van inzicht en niet 
zozeer door het beleidskader.
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Op basis van deze argumenten wordt de herziening een jaar uitgesteld. De raad krijgt in de tweede helft 
van 2020 de herziening van de nota verbonden partijen aangeboden. Als begin 2020 nog een of meer van 
genoemde argumenten voor uitstel van kracht is, zal een nieuwe afweging worden gemaakt en de raad
daarover worden geïnformeerd.
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