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Niet alles wat de gemeente wil uitvoeren doet zij zelf. Ook andere partijen en organisaties 
voeren taken uit in opdracht van de gemeente. Deze partijen en organisaties worden ook wel 
verbonden partijen genoemd. In het rapport Verbind en beheers onderzoekt de 
Rekenkamercommissie (RKC) Ede hoe het gemeentebestuur van Ede stuurt, beheerst, 
verantwoordt en toezicht houdt op deze verbonden partijen.  
 
Wat is een verbonden partij? 
Een verbonden partij is een organisatie (bijvoorbeeld een andere overheid of een bedrijf) waarin de 
gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bij een bestuurlijk belang heeft de 
gemeente Ede een stem in het bestuur van de partij waarmee zij verbonden is. Als sprake is van 
een financieel belang betekent dit dat de gemeente daadwerkelijk investeert of meebetaalt.  
 
Met welke partijen is de gemeente Ede verbonden? 
In de begroting van de gemeente staat met welke partijen de gemeente Ede verbonden is. In Ede 
zijn dat er zestien in totaal in de periode 2007-2010. Denk bijvoorbeeld aan een samenwerking voor 
Ede Centrum, de sociale werkvoorziening (Permar), Zwembad De Peppel of een samenwerking 
tussen gemeenten in de regio (WERV; Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal). De RKC heeft 
deze vier genoemde verbonden partijen nader onderzocht. 
 
Sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden 
De RKC heeft onderzocht in hoeverre de gemeente kan sturen, beheersen, verantwoorden en 
toezichthouden bij de organisaties waarmee ze samenwerkt. Uit het onderzoek van de RKC blijkt 
dat de gemeente Ede geen duidelijke criteria heeft voor het al dan niet aangaan van een 
samenwerking en welke vorm deze vervolgens zou moeten krijgen. Daarnaast blijkt dat de financiën 
per verbonden partij verschillen. Als algemene lijn ziet de RKC dat de gemeente te weinig inzicht 
heeft, zeker als het gaat om de risico’s. Als het gaat om verantwoording aan de gemeente(raad), 
concludeert de RKC dat deze onvoldoende is: niet alle registers zijn up to date en de informatie is 
niet overzichtelijk. Ook hebben sommige bestuurders een dubbele pet op vanuit de gemeente en de 
verbonden partij waar zij deel van uitmaken. Dit is volgens de RKC niet wenselijk. 
 
Ruimte voor verbetering 
Uit het rapport van de RKC blijkt dat er ruimte is voor verbetering. Zo adviseert de RKC om met 
enige regelmaat te bekijken of de samenwerkingen/verbonden partijen nog interessant genoeg zijn. 
Ook moet de gemeente de informatie voor de gemeenteraad beter inzichtelijk maken, met 
nadrukkelijk meer aandacht voor de risico’s. Ten slotte raadt de RKC aan (afwegings)kaders te 
ontwikkelen waarin staat wanneer een samenwerking wordt aangegaan en welke vorm hier het 
beste bij zou passen. 
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