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4.7 Verbonden partijen
4.7.1 Inleiding
Gemeenten werken met elkaar in veel samenwerkingsverbanden. De gedachte daarachter is dat taken bij een
gezamenlijke uitvoering effectiever en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Een van de vormen van
samenwerkingsverbanden wordt gevormd door de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke organisatie, waar de gemeente bestuurlijke invloed kan uitoefenen en waarmee financiële belangen
gemoeid zijn.
Deze paragraaf geeft inzicht in de verbonden partijen van de gemeente en de risico’s die hiermee (mogelijk) gelopen
worden. Tevens worden de actuele beleidsontwikkelingen genoemd zoals opgenomen in de begrotingen 2021 van deze
verbonden partijen.
De fnanciële gevolgen van de Corona pandemie voor de verbonden partijen zijn nog niet volledig bekend. In hoofdstuk
4.7.7.1 en 4.7.7.2 van deze paragraaf alsmede in hoofdstuk 4.2.3.2 van de paragraaf weerstandsvermogen wordt nader op
ingegaan.

4.7.2 Belangrijkste conclusies
Uit de specifieke aandachtspunten en de nadere informatie die is opgenomen in onderstaande paragrafen komen geen
aanwijzingen dat de gemeente voor bepaalde financiële risico’s specifiek weerstandsvermogen zou moeten aanhouden.
Het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio Hollands Midden en het Streekarchief Midden-Holland is momenteel
onder het gewenste niveau. Er worden maatregelen genomen om het weerstandsvermogen weer op peil te krijgen.

4.7.3 Belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen
4.7.3.1 Regio Midden Holland
Inhoudelijk is het netwerk binnen de Regio Midden-Holland georganiseerd langs vijf tafels, namelijk (1) economie, onderwijs
en arbeidsmarkt, (2) ruimte en wonen, (3) verkeer en vervoer, (4) sociaal domein en (5) duurzaamheid. In toenemende
mate doen zich echter opgaven voor die de grenzen van elk van de tafels overstijgen en die vragen om een bredere
aanpak en een stevigere verbinding tussen de tafels. Daarvoor is de strategische agenda ‘De kracht van Midden-Holland:
regio van verbinding’ opgesteld. In 2021 wordt hier verder uitvoering aan gegeven.
Daarnaast wordt met Alphen aan de Rijn, Gouda en Woerden gewerkt aan het opstellen van een nieuwe meerjarige
agenda als basis voor de regionale samenwerking.

4.7.3.2 ODMH
Duurzaamheid
Het thema duurzaamheid staat prominent op de agenda bij gemeenten en provincie als gevolg van het VN-Klimaatakkoord
van Parijs en de daaruitvolgende Klimaatwet. De ODMH adviseert en ondersteunt gemeenten bij energietransitie,
klimaatadaptatie, wettelijke taken energiebesparing bij bedrijven, circulaire economie, duurzame mobiliteit en
verduurzaming van de gebouwde omgeving. De bestuurlijke tafel duurzaamheid van Regio Midden-Holland adviseert het
bestuur van de ODMH structureel te investeren in de ODMH als kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie op het gebied van
duurzaamheid.
Omgevingswet
De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. Bij het opstellen van Omgevingsvisies, gemeentelijke
Omgevingsplannen en de provinciale Omgevingsverordening is de bij de ODMH aanwezige expertise en informatie over de
fysieke leefomgeving benodigd. De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. De ODMH bereidt zich,
gezamenlijk met de opdrachtgevers en ketenpartners, voor op de toekomstige ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden gemeenten bevoegd gezag over de bodem. Verschillende taken
worden van de provincie overgedragen naar gemeenten. Dat heeft financiële en juridische gevolgen. In 2020 en 2021 wordt
invulling gegeven aan de overdracht van bodemtaken om deze vanaf 2022 uit te voeren. Zorgpunt is de overdracht van
middelen naar gemeenten voor deze taken. Duidelijkheid wordt pas eind 2020 verwacht.
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt tegelijk in werking met de Omgevingswet. Afgesproken is dat de
gemeente naast de handhavingsbevoegdheid ook de bevoegdheid tot het uitvoeren van toezicht houdt. Dit omdat de
handhavende taak alleen uitvoerbaar is als ook kan worden waargenomen en beoordeeld of tot interveniëren moet worden
overgegaan. Verder is afgesproken dat de wet alleen in werking treedt als er voldoende waarborgen zijn dat bouwprojecten
onder het nieuwe stelsel doorgang kunnen vinden.
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