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. Deelname is gekoppeld aan
specifieke doelstellingen. De gemeente neemt deel in verbonden partijen om bepaalde taken
efficiënter of met meer kwaliteit te kunnen uitvoeren
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 2017 in de
Nota Verbonden Partijen heeft vastgelegd. De gemeente Sliedrecht heeft in de Nota Verbonden
Partijen vastgesteld dat de paragraaf Verbonden Partijen van de Begroting fungeert als vigerend
register van de regelingen waaraan een gemeente deelneemt.
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, namelijkl:
• Naam en Vestigingsplaats;
• Deelnemers;
• Type organisatie;
• 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;
• Bestuurlijk vertegenwoordiger;
• Relatie met programmabegroting;
• Ontwikkelingen;
• Uittredingsregeling.
De inhoudelijke bijdrage vanuit de GR-en aan de beleidsdoelen van de gemeente is opgenomen in de
programmakaarten.
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.

A. Gemeenschappelijke Regeling (GR)

1. GR Drechtsteden
Naam,
Vestigingsplaats
Deelnemers
Type organisatie
Doelstelling (openbaar belang)

GR Drechtsteden,
Dordrecht
Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, 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.
Vanaf 1 januari 2018 zal de gemeente Hardinxveld-Giessendam formeel toetreden
tot de Drechtsteden.
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
Doelstelling (openbaar belang)

Bestuurlijk vertegenwoordiger
Bestuurlijk belang/ zeggenschap
gemeente

GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk
Dordrecht
Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht,
Alblasserdam
Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
(Wgr, art 8.1)
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%

Relatie met
programmabegroting
Ontwikkelingen

Uittredingsregeling

Uitvoering van de participatiewet, waarbinnen de zoveel mogelijk Wswgeïndiceerde inwoners aan passende arbeid geholpen worden. Daarmee wordt
een bijdrage geleverd aan programma 1 Sociaal.
In 2017 zullen nog voorstellen worden gedaan om de bedrijfsresultaten te
optimaliseren en mogelijke wijzigingen in de structuur van Drechtwerk. Een
mogelijkheid is het benutten van kansen die lokale voorzieningen bieden om
beschut werken onder te brengen.
Er wordt een lobby gevoerd om het Rijk te bewegen haar subsidiebeleid aan te
passen. De voorzitter heeft daartoe op het VNG congres een motie ingediend.
Deze motie is met ruime steun door het congres overgenomen.
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

GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Dordrecht
Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem,
Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard,
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.
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid).
Stemrecht in algemeen bestuur op grond van inwoneraantal: 5,14%
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 2018 is er geen nieuw beleid voorzien.
De werkorganisatie Veilig Thuis wordt ondergebracht binnen de GR DG&J.
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,
Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard,
Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en 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: 5,88%
Burgemeester Van Hemmen
De Veiligheidsregio levert en bijdrage aan programma 4. Bestuur, organisatie en
veiligheid.
Er is een meerjarenbeleidsplan (2017-2020).
De nieuwe bijdragesystematiek wordt naar verwachting in december 2017
vastgesteld door het algemeen bestuur. Het herverdelingseffect (het voorstel aan
het AB betreft een extra bijdrage vanuit de gemeente Sliedrecht) wordt verwerkt
door middel van een begrotingswijziging.
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.

5. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Naam,
Vestigingsplaats
Deelnemers

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

GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Dordrecht
Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem,
Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard,
Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht
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;

Bestuurlijk belang/ zeggenschap
gemeente
Bestuurlijk vertegenwoordiger
Relatie met
programmabegroting
Ontwikkelingen

Uittredingsregeling

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 is een traject van doorontwikkeling in gang gezet om de organisatie voor
te bereiden op onder andere de overdracht van regionale BRZO-taken naar DCMR
en de komst van de Omgevingswet. Samen met het bestuur en de
opdrachtgevers wordt onderzocht of en hoe de structuur, de sturing en cultuur bij
OZHZ daarop goed kan worden afgestemd.
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 drie maal de jaaromzet van de betreffende deelnemer in het
jaar waarin het besluit tot uittreding wordt genomen.

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
Uittredingsregeling

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.
Er is een raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad om uit te treden per
1 januari 2018. Alsdan vervalt deze verbonden partij uit dit register.
In artikel 47 van de GR is de uittreding geregeld:
1. Een deelnemer kan uittreden door toezending aan het algemeen bestuur van
een daartoe strekkend besluit van haar bestuursorganen.
2. Het algemeen bestuur stelt met tweederde van het aantal stemmen de
voorwaarden vast waaronder de uittreding, bedoeld in het eerste lid,
geëffectueerd kan worden en regelt de financiële en overige gevolgen van de
uittreding.
Tenzij het algemeen bestuur een kortere termijn bepaalt, kan de uittreding niet
eerder plaatsvinden dan 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op de
datum van het in het eerste lid bedoelde uittredingsbesluit.

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

GR Gevudo (Dordrecht)/
N.V. Huisvuilcentrale NH (HVC) (Alkmaar)

Deelnemers

Type organisatie
Doelstelling (openbaar belang)

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

Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giesssendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Molenwaard, 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.
De operationele taken van GR Gevudo worden verzorgd door de gemeente
Dordrecht.
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
Wij ontvangen een garantstellingsprovisie via de GR Gevudo die wordt
verantwoord in het ondersteunende programma Financiën en belastingen.
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

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.
Geen bijzonderheden.

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

Oasen N.V.
Gouda
Ca. 30 gemeenten zijn aandeelhouder
Naamloze Vennootschap
Drinkwater verzorging inwoners Sliedrecht
Aantal aandelen: 24 (3,2%).
Aandeelhouder
Wethouder Dijkstra

Relatie met
programmabegroting
Ontwikkelingen

Oasen heeft als doel een duurzame en doelmatige drinkwatervoorziening binnen
het verzorgingsgebied.
Geen bijzonderheden.

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
53 Nederlandse gemeenten zijn aandeelhouders
Naamloze Vennootschap
Waarborg energievoorziening. ENECO is een energiebedrijf in de vrije
energiemarkt.
28.115 aandelen. 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 is in 2017 gesplitst in een energiebedrijf en een netwerkgroep. Elk van de
53 gemeentelijke aandeelhouders is verzocht om voor 31 oktober 2017 haar
principebesluit met betrekking tot “houden of afbouwen” te nemen, zoals
omschreven in het Consultatiedocument van de AHC. Naar verwachting is na de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 definitieve besluitvorming.

11. ROM-D 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

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
volmacht.
Wethouder Tanis
Het ontwikkelen van Het Plaatje door ROM-D draagt bij aan programma 3 Ruimte.
Genereert dividendinkomsten in het ondersteunende programma Financiën en
belastingen.
Per september 2017 is een wijziging van de statuten doorgevoerd.
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)

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.

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

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.
De doelen voor de gemeente Sliedrecht zijn bereikt. In 2017 worden de twee nog
lopende subsidietrajecten afgewikkeld. Het Drechtstedelijke 'Manden Maken' is
inmiddels afgewikkeld. Onderzocht wordt of en zo ja in welke vorm de BV wordt
voortgezet. Inzet van Sliedrecht is om haar aandelen te verkopen.

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

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. De afwikkeling van de
garantstellingen is nog onder handen. Onduidelijk is hoe lang deze afwikkeling
duurt.

3.6.3 Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen
De budgetten voor de begroting 2018 zijn gebaseerd op de ingediende begrotingen 2018 van de
desbetreffende GR-en, waarmee in de Kadernota reeds rekening is gehouden. De bedragen luiden in €.
Bijdrage aan

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

2.650.324
238.997

2.550.000
209.000

2.385.000
267.307

68.848
390.475
15.512.629
18.861.273

65.000
565.000
16.196.722
19.585.722

65.000
583.000
16.966.509
20.266.816

Dienst gezondheid & Jeugd ZHZ
Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland-Zuid

986.159
5.655.526

989.804
5.495.241

989.804
5.830.359

GR Drechtwerk
GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Subtotaal GR Overige
TOTAAL
Gemeenschappelijke regelingen

180.363
1.394.769
504.083
142.381
8.863.281
27.724.554

489.600
1.394.747
502.203
143.426
9.015.021
28.600.743

597.600
1.397.788
502.203
143.426
9.461.180
29.727.996

Servicecentrum Drechtsteden (SCD)
Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD)
Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD)
Algemene bijdrage GR Drechtsteden
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
Subtotaal GR Drechtsteden

GR Drechtsteden onderdeel Servicecentrum (SCD)
De afname van de bijdrage SCD wordt veroorzaakt door een eenmalig voordeel op kapitaallasten
(€ 110.000) en ingroei ICT (€ 65.000).
GR Drechtsteden onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden (SDD):
De toename van de bijdrage, ten opzichte van de begroting 2017, aan de SDD wordt verklaard door
hogere doorbetaling van de middelen die van het rijk worden ontvangen voor
inkomensondersteuning. Ook voor de WMO begeleiding en kort verblijf is de doorbetaling van de
ontvangen rijksmiddelen
Sociaal Domein onderdeel van de totale toename. Voor beide verhogingen geldt dat de inkomsten ook
toenemen met een gelijk bedrag.
Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland-Zuid:
De toename van de bijdrage aan de SO-Jeugd is het gevolg van een verhoging van de doorbetaling
van de ontvangen middelen Sociaal Domein.
GR Drechtwerk.
Het aandeel van de gemeente in de toename van het nadelig saldo van de GR Drechtwerk over 2018
bedraagt € 108.000. Deze toename was al opgenomen in de kadernota 2018.

3.6.4.Overzicht van de financiële positie van de verbonden partijen
Bedragen x € 1.000

Dienst gezondheid en jeugd ZHZ
GR Drechtsteden
GR Veiligheidsregio ZHZ
GR Omgevingsdienst ZHZ
GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Eigen
Eigen
vermogen
vermogen
31-12-2017 31-12-2018
4.109
4.109
n.b.
5.000
3.497
3.417
n.b.
n.b.
1.152
1.242

Vreemd
vermogen
31-12-2017
46.756
n.b.
68.435
n.b.
11.58

Vreemd
vermogen
31-12-2018
46.568
65.000
66.601
n.b.
1.070

