3.6 Paragraaf Verbonden partijen
3.6.1 Inleiding
De uitvoering van een aantal gemeentelijke taken is overgedragen aan verbonden partijen. De
gemeente blijft verantwoordelijk, maar voert de taken zelf niet meer uit.
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang
heeft (art. 1 BBV = Besluit Begroting en Verantwoording). Hierbij kan onderscheid worden gemaakt
tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties
(gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (N.V.’s, B.V.’s,
stichtingen, verenigingen etc.) en publiek-private samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies).
Het college bestuurt en beheert de Verbonden Partijen conform de kaders die de raad in 2013 in de
Nota Verbonden Partijen heeft vastgelegd. Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële
belangen en de mogelijk hieruit voortvloeiende risico’s, besteden wij in de begroting en jaarrekening
expliciet aandacht aan de verbonden partijen.
Deze paragraaf bevat de wettelijk verplichte informatie over de verbonden partijen van de gemeente,
nl:
- Naam en vestigingsplaats;
- Doelstelling (openbaar belang);
- Financieel belang van de gemeente:
o
bij GR Gevudo en de privaatrechtelijke samenwerkingen;
o
de financieel bijdrage aan de overige GR-en is separaat in een tabel opgenomen;
- Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente;
- Relatie met programmabegroting (gemeentelijke doelstellingen);
- Ontwikkelingen (beleidsvoornemens);
De inhoudelijke bijdrage vanuit de GR-en aan de beleidsdoelen van de gemeente is in de
programmakaarten opgenomen.
De risico's zijn opgenomen in paragraaf 3.2 'Weerstandvermogen en risicobeheersing' opgenomen.

3.6.2 Overzicht verbonden partijen

Overzicht van de verbonden partijen waarvan de gemeente Sliedrecht een financieel en bestuurlijk
belang heeft.
Dit overzicht is onderverdeeld in:
a. Gemeenschappelijke regelingen;
b. Vennootschappen en coöperaties;
c. Stichtingen en verenigingen.
Er zijn geen overige verbonden partijen waarin Sliedrecht deelneemt.
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A. Gemeenschappelijke Regeling (GR)
1. GR Drechtsteden
Naam,
Vestigingsplaats
Deelnemers
Type organisatie
Doelstelling (openbaar belang)

GR Drechtsteden,
Dordrecht
Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht,
Alblasserdam
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
(Wgr, art 8.1)
Draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied.
Om deze doelstelling te realiseren en met inachtneming van de autonomie van de
deelnemende gemeenten, behartigt Drechtsteden de gemeenschappelijke
regionale belangen op de volgende terreinen:
- Fysiek (volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer,
milieu, water, groen, publieke infrastructuur, economie, grondzaken,
bereikbaarheid, recreatie en toerisme)
- Sociaal (sociale zekerheid en –ontwikkeling, onderwijs en kennisinfrastructuur,
arbeidsmarkt, sport en cultuur)
- Bestuurlijke ontwikkeling en grotestedenbeleid
- Staf- en ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering
- Sociaal- geografisch onderzoek

Bestuurlijk belang/ zeggenschap
gemeente

Bestuurlijk vertegenwoordiger
Relatie met
programmabegroting

Ontwikkelingen

Uittredingsregeling

Daarnaast heeft Drechtsteden als doelstelling zorg te dragen voor:
a. de efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de
heffing en invordering waarvan de gemeenteraden van de gemeenten
belastingverordeningen en kwijtscheldingsregels hebben vastgelegd, elk voor
zover het hun gebied betreft;
b. de uitvoering van de WOZ waaronder tevens wordt begrepen de administratie
van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de
deelnemers en derden, elk voor zover het hun gebied betreft.
(10de wijziging)
Vertegenwoordiging in het Drechtstedenbestuur (collegelid), Drechtraad
(raadsleden fracties) en diverse portefeuillehoudersoverleggen
(portefeuillehouders).
Stemrecht in Drechtraad (=algemeen bestuur) op grond van inwoneraantal:
9,12%
Wethouder Tanis (Drechtstedenbestuur)
De Drechtsteden draagt vanuit haar verschillende onderdelen bij aan de
speerpunten van beleid en reguliere taken binnen de programma's 1. Sociaal; 2.
Economie, onderwijs en arbeidsmarkt; 3. Ruimte; en het ondersteunde
programma Financiën en belastingen.
Op 5 juli 2016 een perspectiefnota 2016 gepresenteerd waarin de samenhang in
en de focus op het rMJP is uitgewerkt. Financiële verwerking van het besluit over
de intensiveringsvoorstellen voor 2017 in de concept Geactualiseerde Begroting
GRD 2017 worden voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenten.
In 2017 wordt de toetreding per 1 januari 2018 van de gemeente HardinxveldGiessendam tot de Drechtsteden verder voorbereid.
In artikel 54 van de GR is de uittreding geregeld. Een deelnemende gemeente kan
uittreden door een daartoe strekkend besluit van haar bestuursorganen aan de
Drechtraad te zenden. De Drechtraad bepaalt de voorwaarden voor de uittreding
en de financiële en overige gevolgen.
Uittreding kan niet eerder dan twee kalenderjaren nadat het uittredingsbesluit is
genomen, tenzij de Drechtraad anders bepaalt.

2. GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
Naam,
Vestigingsplaats
Deelnemers
Type organisatie
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GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
Dordrecht
Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht,
Alblasserdam
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
(Wgr, art 8.1)

Doelstelling (openbaar belang)

Bestuurlijk vertegenwoordiger
Bestuurlijk belang/ zeggenschap
gemeente
Relatie met
programmabegroting
Ontwikkelingen

Uittredingsregeling

Drechtwerk is opgericht om voor de deelnemende gemeenten uitvoering te geven
aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De algemene doelstelling van deze
wet is om aan zoveel mogelijk voor de Wsw geïndiceerde inwoners van de
aangesloten gemeenten een dienstbetrekking aan te bieden voor het verrichten
van arbeid onder aangepaste omstandigheden.
Per 1 januari 2015 is instroom in de Wsw niet meer mogelijk.
Wethouder Visser-Schlieker
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid).
Stemrecht in algemeen bestuur op grond van inwoneraantal: 9,12%
Uitvoering van de participatiewet, waarbinnen de zoveel mogelijk Wswgeïndiceerde inwoners aan passende arbeid geholpen worden. Daarmee wordt
een bijdrage geleverd aan programma 1 Sociaal.
De invoering van de Participatiewet heeft invloed op Drechtwerk. De Wet sociale
werkvoorziening bestaat niet meer waardoor er geen automatische instroom van
SW’ers meer is bij Drechtwerk.
Sinds eind 2014 is de transitie ingezet van Drechtwerk, gericht op het zoveel
mogelijk in de markt onderbrengen van de BV’s. Deze privatisering zal in 2017
grotendeels gerealiseerd zijn. Hierna zullen de resterende onderdelen
ondergebracht zijn binnen de GRD/SDD.
In artikel 36 van de GR is de uittreding geregeld. Een deelnemende gemeente kan
uittreden door een daartoe strekkend besluit van het college aan het Algemeen
Bestuur te zenden. Het Algemeen Bestuur bepaalt de voorwaarden voor de
uittreding en de financiële en overige gevolgen.
Uittreding kan niet eerder dan twee kalenderjaren nadat het uittredingsbesluit is
genomen, tenzij het Algemeen Bestuur anders bepaalt.

3. GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Naam,
Vestigingsplaats
Deelnemers

Type organisatie
Doelstelling (openbaar belang)

Bestuurlijk belang/ zeggenschap
gemeente
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Relatie met
programmabegroting

79

GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Dordrecht
Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem,
Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk,
Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht,
Strijen, Zederik en Zwijndrecht
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
(Wgr, art 8.1)
1. Het samenwerkingsverband heeft tot taak, vanuit het beginsel van verlengd
lokaal bestuur, en met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, een
bijdrage te leveren aan het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de
deelnemende gemeenten, teneinde een evenwichtige en voorspoedige
ontwikkeling in het gebied te bevorderen.
2. De behartiging van belangen geschiedt door het bepalen van de hoofdlijnen
van gewenste ontwikkelingen door middel van sturing, ordening, integratie en in
voorkomende gevallen uitvoering ter zake van de taakvelden:
• publieke gezondheid;
• onderwijs;
• jeugdzorg;
• maatschappelijke ondersteuning, meer in het bijzonder huiselijk geweld en
kindermishandeling, zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015;
• ambulancezorg;
• meldkamer ambulancevervoer;
• geneeskundige hulpverlening.
(4de wijziging)
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid).
Stemrecht in algemeen bestuur op grond van inwoneraantal: 5%
Wethouder Visser-Schlieker
De Dienst Gezondheid & Jeugd (onderdelen GGD en BLVS) voert de taken uit op
grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG), de Leerplicht en de aanpak van
Voortijdig Schoolverlaten. Hierbij is aansluiting bij de volgende doelstellingen van
de Dienst Gezondheid & Jeugd:
1. Het realiseren van gezondheidswinst en het verminderen van sociaaleconomische verschillen,
2. Het bevorderen van ontwikkelingskansen voor, en participatie van
inwoners (jeugd en ouderen in het bijzonder);

3. Het zorgen voor bescherming bij huiselijk geweld, het voorkomen en
verminderen van sociale uitsluiting en het verbeteren van de kwaliteit van
leven van kwetsbare groepen in de samenleving;
4. Op een vertrouwenwekkende en adequate manier optreden tijdens
rampen en crisis waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd en het
voorkomen van maatschappelijke onrust bij kleinschalige incidenten.
De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft een taak bij de realisatie van de
doelstellingen in programma 1. Sociaal., 2. Economie, arbeidsmarkt en onderwijs
en 3. Ruimte.
De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) is als zelfstandig onderdeel aan de
gemeenschappelijke regeling toegevoegd in 2014. De SOJ voert voor de
gemeenten een groot deel van de nieuwe jeugdhulp taken uit, zoals deze aan
gemeenten zijn overgedragen met de nieuwe Jeugdwet per 1-1-2015.
Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan programma 1. Sociaal, 3. Ruimte en 4.
Bestuur, organisatie en veiligheid.

Ontwikkelingen
Uittredingsregeling

De activiteiten van de RAV (ambulancedienst) worden bekostigd via de
zorgverzekeraar. Er is geen directe relatie op de programmabegroting.
In 2017 is er geen nieuw beleid voorzien.
In artikel 44 van de GR is de uittreding geregeld. Een deelnemende gemeente kan
uittreden door een daartoe strekkend besluit van haar bestuursorganen aan het
Algemeen Bestuur te zenden. Het Algemeen Bestuur bepaalt, met tweederde van
het aantal stemmen, de voorwaarden voor de uittreding en de financiële en
overige gevolgen.
Uittreding kan niet eerder dan twee kalenderjaren nadat het uittredingsbesluit is
genomen, tenzij het Algemeen Bestuur anders bepaalt.

4. GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Naam,
Vestigingsplaats
Deelnemers

Type organisatie
Doelstelling (openbaar belang)

Bestuurlijk belang/ zeggenschap
gemeente
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Relatie met
programmabegroting
Ontwikkelingen
Uittredingsregeling

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Dordrecht
Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem,
Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, H-I-Ambacht, Korendijk, Leerdam,
Liesveld, Nieuw Lekkerland, Oud Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen,
Zederik, Zwijndrecht
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
Het openbaar lichaam heeft tot doel:
a. de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing, de
geneeskundige hulpverlening (bij ongevallen en rampen), met behoud van lokale
verankering, bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau binnen het
samenwerkingsgebied te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige
hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde
voorbereiding;
b. een platform voor samenwerking te zijn voor aan hulpverlening gelieerde
diensten, partners dan wel organisaties en andere openbare lichamen.
(wijziging 2015)
De burgemeester zit in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.
Stemrecht in algemeen bestuur met 17 gemeenten met elk 1 stem: 6%
Burgemeester Van Hemmen
De Veiligheidsregio levert en bijdrage aan programma 4. Bestuur, organisatie en
veiligheid.
In 2017 ligt er een meerjarenbeleidsplan (2017-2020).
In artikel 47 van de GR is de uittreding geregeld. Een deelnemende gemeente kan
uittreden door een daartoe strekkend besluit van het college aan het Algemeen
Bestuur te zenden. Het Algemeen Bestuur bepaalt de voorwaarden voor de
uittreding en de financiële en overige gevolgen.
Uittreding kan niet eerder dan twee kalenderjaren nadat het uittredingsbesluit is
genomen, tenzij het Algemeen Bestuur anders bepaalt.

5. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Naam,
Vestigingsplaats
Deelnemers
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GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Dordrecht
Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem,

Type organisatie
Doelstelling (openbaar belang)
(excl de artikelen 3.; 5. en 6.)

Bestuurlijk belang/ zeggenschap
gemeente
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Relatie met
programmabegroting
Ontwikkelingen

Uittredingsregeling

Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, H-I-Ambacht, Korendijk, Leerdam,
Liesveld, Nieuw Lekkerland, Oud Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen,
Zederik, Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
1. De Omgevingsdienst kan adviserende, ondersteunende en uitvoerende
werkzaamheden verrichten op het gebied van de zorg voor het milieu en de
leefomgeving en programma's en projecten uitvoeren op het gebied van milieu en
de leefomgeving.
2. De Omgevingsdienst voert voor de colleges van de gemeenten in elk geval de
volgende taken en bevoegdheden uit, met inachtneming van het door de
deelnemers vastgestelde beleid:
a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 van die wet
genoemde wetten;
b. de milieutaken op grond van andere wet- en regelgeving dan genoemd onder
a, voor zover een of meer gemeenten besluiten tot mandatering van deze taken
en bevoegdheden aan de Omgevingsdienst;
c. de Algemene wet bestuursrecht en andere relevante regelgeving betreffende
de procedures in samenhang met de taken genoemd onder a en b, met inbegrip
van het adviseren, ondersteunen en vertegenwoordigen van de colleges in
bezwaar- en beroepsprocedures;
d. de Wet op de economische delicten en het coördineren van (opsporings-)
overlegverbanden met alle handhavingspartners.
4. Met betrekking tot de reikwijdte, uitvoering en nadere invulling van de in de
vorige leden genoemde taken worden door of namens het dagelijks bestuur
schriftelijk werkafspraken gemaakt met het college.
(3de wijziging)
Stemrecht in algemeen bestuur van 17 gemeenten en provincie Zuid-Holland op
basis van omzet: 2,3%
Wethouder Dijkstra
De Omgevingsdienst levert een bijdrage aan programma 3. Ruimte.
In 2017 wordt een traject van doorontwikkeling in gang gezet om de organisatie
voor te bereiden op met name de komst van de Omgevingswet. Samen met het
bestuur en de opdrachtgevers zal worden onderzocht of en hoe de structuur, de
sturing en cultuur bij OZHZ daarop goed kan worden afgestemd.
De veiligheidsregio is een verplichte gemeenschappelijke regeling. De minister
stelt, bij AmvB, de indeling van Nederland in regio’s vast.
Wanneer door een wijziging van de AmvB uittreding mogelijk zou worden en een
gemeente daartoe zou overgaan regelt artikel 43 dat het Algemeen bestuur de
voorwaarden voor uittreding bepaalt.

6. GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Naam,
Vestigingsplaats
Deelnemers
Type organisatie
Doelstelling (openbaar belang)

Bestuurlijk belang/ zeggenschap
gemeente
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Relatie met
programmabegroting

Ontwikkelingen
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GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Dordrecht
De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht,
Drimmelen, Sliedrecht en Werkendam
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
(Wgr, art 8.1)
Gemeenschappelijke belangen en taken van het openbaar lichaam zijn:
a.
het beschermen en ontwikkelen van natuurwaarden;
b.
het bewaren en ontwikkelen van het landschappelijk karakter;
c.
de zorg voor en ontwikkeling van de recreatie,
in het rechtsgebied.
(2de wijziging)
Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur(collegelid).
Stemrecht in algemeen bestuur op grond van inwoneraantal: 5%
Wethouder Dijkstra
Het Parkschap levert een bijdrage aan programma 1. Sociaal.
De gemeente Sliedrecht participeert gelet op de belangen voor de
openluchtrecreatie, natuurbescherming en het bewaren en bevorderen van het
landschapsschoon binnen het gebied van Parkschap nationaal park De Biesbosch.
In 2016 heeft het college aan het bestuur gevraagd voor het eind van het jaar
een uittredingsvoorstel te doen. Streven is erop gericht in 2016 een voorstel aan
de raad aan te bieden.

Uittredingsregeling

In artikel 40 van de GR is de uittreding geregeld. Een deelnemende gemeente kan
uittreden na verkregen toestemming van zijn vertegenwoordigend orgaan en met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één kalenderjaar.
Het Algemeen Bestuur regelt, met een meerderheid van ¾ van de stemmen, de
financiële en andere randvoorwaarden voor uittreding vast. De schadeloosstelling
bedraagt tenminste twintigmaal de jaaromzet van de betreffende deelnemer in
het jaar waarin het besluit tot uittreding wordt genomen (Uittredingsregeling
2012).

7. GR Gevudo/ N.V. Huisvuilcentrale NH (HVC)
Naam,
Vestigingsplaats
Deelnemers

Type organisatie
Doelstelling (openbaar belang)

Financieel belang van de
gemeente
Bestuurlijk belang/ zeggenschap
gemeente
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Relatie met
programmabegroting

Ontwikkelingen
Uittredingsregeling

GR Gevudo (Dordrecht)/
N.V. Huisvuilcentrale NH (HVC) (Alkmaar)
Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, HardinxveldGiesssendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland,
Papendrecht, Sliedrecht, Zederik en Zwijndrecht.
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
Het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in NV HVC, in de
ruimste zin des woords, en het daarbij uitoefenen van stemrecht in de
aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC.
Doel van deze verbonden partij is om vanuit milieuverantwoord afvalbeheer een
bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving.
GR Gevudo bezit 529 aandelen van de NV HVC. GR Gevudo heeft een
aandelenbezit van 18,15% van het totaal. De gemeente Sliedrecht heeft een
garantierisico-aandeel van 6,19% van het totaal van Gevudo.
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid)
De GR Gevudo is aandeelhouder in HVC.
Wethouder Dijkstra
Genereert dividendinkomsten in het ondersteunende programma Financiën en
belastingen.
De operationele taken van GR Gevudo worden verzorgd door de gemeente
Dordrecht.
Er is geen sprake van nieuw beleid.
In artikel 35 van de GR is de uittreding geregeld. Een deelnemende gemeente kan
uittreden door een daartoe strekkend besluit van haar bestuursorganen aan het
Algemeen Bestuur te zenden. Het Algemeen Bestuur bepaalt, met tenminste
tweederde meerderheid, de voorwaarden voor de uittreding en de financiële en
overige gevolgen.
Uittreding kan niet eerder dan één kalenderjaar nadat het uittredingsbesluit is
genomen, tenzij het Algemeen Bestuur anders bepaalt.

B. Vennootschappen en coöperaties
8. Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Naam,
Vestigingsplaats
Deelnemers

Type organisatie
Doelstelling (openbaar belang)

Financieel belang van de
gemeente
Bestuurlijk belang/ zeggenschap
gemeente
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Relatie met
programmabegroting
Ontwikkelingen
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Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Den Haag
Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van
de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf
provincies en een hoogheemraadschap.
Naamloze Vennootschap
De Bank Nederlandse Gemeenten, opgericht in 1914, is een bank van en voor de
overheid. De bank biedt financiële diensten aan, zoals kredietverlening,
betalingsverkeer en advisering. De BNG heeft de hoogste rating voor
kredietwaardigheid (triple A).
De gemeente heeft 31.200 aandelen (0,0006%) in haar bezit. In 2015 is aan
dividend € 17.784,- uitgekeerd.
Aandeelhouder
Wethouder Tanis
De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke
voorzieningen voor de burger. Genereert dividendinkomsten in het
ondersteunende programma Financiën en belastingen.
Nvt

9. Oasen N.V.
Naam,
Vestigingsplaats
Deelnemers
Type organisatie
Doelstelling (openbaar belang)
Financieel belang van de
gemeente
Bestuurlijk belang/ zeggenschap
gemeente
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Relatie met
programmabegroting
Ontwikkelingen

Oasen N.V.
Gouda
Ca. 30 gemeenten zijn aandeelhouder
Naamloze Vennootschap
Drinkwater verzorging inwoners Sliedrecht
Aantal aandelen: 24 (3,2%).
Aandeelhouder
Wethouder Dijkstra
Oasen heeft als doel een duurzame en doelmatige drinkwatervoorziening binnen
het verzorgingsgebied. Genereert dividendinkomsten in het ondersteunende
programma Financiën en belastingen.
Eneco moet uiterlijk per 31 januari 2017 gesplitst zijn in een energiebedrijf en een
netwerkgroep. Het college neemt, als alle informatie beschikbaar is, een
standpunt in over het aandelenpakket.

10. Eneco N.V.
Naam,
Vestigingsplaats
Deelnemers
Type organisatie
Doelstelling (openbaar belang)
Financieel belang van de
gemeente
Bestuurlijk belang/ zeggenschap
gemeente
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Relatie met
programmabegroting
Ontwikkelingen

Eneco N.V.
Rotterdam
Ca. zestig Nederlandse gemeenten zijn de aandeelhouders
Naamloze Vennootschap
Waarborg energievoorziening. ENECO is een energiebedrijf in de vrije
energiemarkt.
Aandelenpercentage (0,57%). In 2015 is € 492.771,- aan dividend uitgekeerd.
Aandeelhouder (historisch bezit)
Wethouder Dijkstra
Genereert dividendinkomsten in het ondersteunende programma Financiën en
belastingen.
Eneco wordt in 2017 gesplitst in een energiebedrijf en een netwerkgroep. Op 30
november 2016 is er besluitvorming in de BAvA over het splitsingsplan, wat in
januari 2017 tot een feitelijk besluit moet leiden.

11. ROM-D N.V.
Naam,
Vestigingsplaats
Deelnemers

Type organisatie

Doelstelling (openbaar belang)
Financieel belang van de
gemeente
Bestuurlijk belang/ zeggenschap
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ROM-D N.V.
Dordrecht
Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht,
Zwijndrecht, de Provincie Zuid-Holland, de BNG en het Ontwikkelingsbedrijf
Rotterdam (OBR).
De ROM-D is een publiek-privaat samenwerkingsverband en bestaat uit drie
onderdelen:
ROM-D Holding: de gemeenten van de Drechtsteden bundelen hun
aandelenbelang in ROM-D Beheer en ROM-D Capital. Vanuit de Holding wordt de
regionale promotie en acquisitie aangestuurd.
ROM-D Beheer: naast de gemeenten nemen in de ROM-D Beheer ook private
partijen als BNG Gebiedsontwikkelling en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam deel.
ROM-D Capital: Publiek kapitaal is ondergebracht in ROM-D Capital. Het kapitaal
wordt gebruikt om de projecten die vanuit de ROM-D worden ontwikkeld van
eigen vermogen te voorzien. Naast de gemeenten van de Drechtsteden neemt
ook de Provincie Zuid-Holland deel aan ROM-D Capital. Overige publieke organen
kunnen eveneens risicodragend kapitaal onderbrengen. Dankzij deze constructie
kunnen winsten uit deelnemingen in winstgevende ontwikkelingen worden
gebruikt om verliezen uit deelnemingen in herontwikkelingsprojecten te
verevenen.
Het versterken van de economische ontwikkeling van de Drechtsteden.
Kapitaaldeelname met stemrechten via volmacht aan het Drechtstedenbestuur.
ROM---D Holding NV Gemeente Sliedrecht € 127.819 (% 2,8)
Dordtse Kil III CV Commanditair Kapitaal Sliedrecht € 163.247 (%1,5)
Drechtstedenbestuur heeft zitting in de Holding N.V., met gemeentelijke

gemeente
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Relatie met
programmabegroting
Ontwikkelingen

volmacht.
Wethouder Dijkstra Tanis
Het ontwikkelen van Het Plaatje door ROM-D draagt bij aan programma 3.
Ruimte.. Genereert dividendinkomsten in het ondersteunende programma
Financiën en belastingen.
Met de overige eigenaren wordt onderzocht wat de rol en functie van deze N.V. in
de toekomst kan zijn.

12. MerwedeLingelijn B.V.
Naam,
Vestigingsplaats
Deelnemers
Type organisatie
Doelstelling (openbaar belang)
Financieel belang van de
gemeente
Bestuurlijk belang/ zeggenschap
gemeente
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Relatie met
programmabegroting
Ontwikkelingen

MerwedeLingeLijn B.V.
(Gorinchem)
Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Giessenlanden,
Leerdam, Geldermalsen.
Besloten Vennootschap
Deze B.V. heeft tot doel om in samenwerking te komen tot een verbetering van
de MerwedeLingeLijn, onder meer door het realiseren van nieuwe stations c.a.
Er is een aandelenpakket van 39% van het totaal (€ 250.000).
Aandeelhouder, aandeelhouder tijdens de aandeelhoudersvergadering.
Wethouder Dijkstra
De MerwedeLingeLijn levert een bijdrage aan de programma's 2. Economie,
arbeidsmarkt en onderwijs.
nvt

C. Stichtingen en verenigingen
13. Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht
Naam,
Vestigingsplaats
Deelnemers
Type organisatie
Doelstelling (openbaar belang)

Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht
Sliedrecht
Stichting
1.

Het doel is

a.

Het ontwikkelen, verwerven, exploiteren, huren, verhuren en beheren van
een bedrijvencentrum, speciaal gericht op startende ondernemers;
Het verlenen van managementondersteuning aan startende ondernemers;
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.

b.
c.
2.
3.

Financieel belang van de
gemeente
Bestuurlijk belang/ zeggenschap
gemeente
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Relatie met
programmabegroting
Ontwikkelingen
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De stichting beoogt een kostendekkende exploitatie zonder winstoogmerk.
Het bestuur zal bij reglement vaststellen aan welke voorwaarden de ondernemer
moet voldoen die ruimte wenst te huren in de bedrijvencentra van de stichting.

De gemeente staat garant voor de hypothecaire lening die voor de bouw van het
Bedrijvencentrum is aangegaan. Daarop wordt jaarlijks afgelost.
N.v.t. in verband met faillissement
Wethouder Van Rekom
N.v.t. in verband met uitgesproken faillissement.
Er is in 2015 een faillissement uitgesproken.

3.6.3 Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen
De budgetten voor de begroting 2017 zijn gebaseerd op de ingediende begrotingen 2017 van de
desbetreffende GR-en, waarmee in de Kadernota reeds rekening is gehouden. De bedragen luiden in
€.
Bijdrage aan

Servicecentrum Drechtsteden (SCD)
Gemeentebelastingen Drechtsteden
(GBD)
Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD)
Algemene bijdrage GR Drechtsteden
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
Subtotaal GR Drechtsteden
Dienst gezondheid & Jeugd ZHZ
Serviceorganisatie Jeugd Zuid-HollandZuid
GR Drechtwerk
GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
GR Parkschap Nationaal Park De
Biesbosch
Subtotaal GR Overige
TOTAAL
Gemeenschappelijke regelingen

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

2.764.577
230.260

2.350.687
240.538

2.385.687
240.538

69.413
197.108
14.004.211
17.265.569

68.000
626.000
15.845.883
19.131.108

21.000
626.000
15.695.985
18.969.210

984.859
5.529.007

993.804
5.635.523

989.804
5.630.813

802.458
1.232.348
443.768
143.651

359.600
1.233.594
502.203
143.426

358.600
1.233.594
502.203
143.426

9.136.091

8.868.150

8.858.440

26.401.660

27.999.258

27.827.650

Bron: primaire begroting

3.6.4.Overzicht van de financiële positie van de verbonden partijen
Het BBV (Besluit begroten en verantwoorden) verplicht de gemeente om informatie in de begroting
op te nemen over de ontwikkeling van de vermogenspositie van de verbonden partijen. Op dit
moment is er geen informatie op de juiste wijze beschikbaar. In de zienswijzen op de begrotingen
van de GR'en heeft de raad daarom gevraagd deze informatievoorziening te verbeteren. Wij gaan in
de aanloop naar de nieuwe begrotingscyclus blijven benadrukken dat verbonden partijen hierin gaan
voorzien.

GR Publieke Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid
GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
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Eigen
vermogen
31-12-2016

Eigen
vermogen
31-12-2017

Vreemd
vermogen
31-12-2016

Vreemd
vermogen
31-12-2017

4.180.862

4.353.862

0

0

4.291.623

3.158.050

50.431.490

51.009.184

