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De Rekenkamercommissie Ede (RKC) heeft in 2008 onderzocht hoe de gemeente Ede omgaat 
met partijen die voor de gemeente taken uitvoeren of waar de gemeente mee samenwerkt. 
Zes jaar later heeft de RKC onderzocht wat er met de conclusies en aanbevelingen uit het 
rapport Verbind en Beheers is gedaan en welke verbeteringen verder nog mogelijk zijn om 
de samenwerking vorm te geven. 
 
Wat is er veranderd sinds 2008? 
Tijdens het onderzoek in 2008 heeft de RKC vooral gekeken naar de regels rond de samenwerking 
met andere partijen. Sinds 2008 is een aantal wetten en regels veranderd, zoals het BBV (Besluit 
begroting en Verantwoording) voor provincies en gemeenten, de Financiële beheersverordening van 
de gemeente Ede en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het aantal partijen waar de 
gemeente een financieel én bestuurlijk belang in heeft, is in de periode vanaf het eerste onderzoek 
gehalveerd: in 2008 had de gemeente nog zestien zogenaamde verbonden partijen, in 2014 zijn dat 
er nog maar acht. 
 
Wat is er met de aanbevelingen uit 2008 gebeurd? 
Een aantal aanbevelingen uit het onderzoek uit 2008 is inmiddels uitgevoerd. Zo heeft de gemeente 
een nota geschreven, waarmee het gemeentebestuur kan bepalen of met een organisatie 
samengewerkt moet/kan worden en hoe deze samenwerking er dan uit moet zien. De gemeenteraad 
heeft deze Nota verbonden partijen in november 2009 vastgesteld. 
 
Uit het vervolgonderzoek blijkt dat de meeste aanbevelingen van de commissie van destijds in 2014 
nog actueel, bruikbaar en uitvoerbaar zijn.  
 
Ruimte voor verbetering 
Er is nog steeds verbetering mogelijk op basis van de aanbevelingen uit 2008. Allereerst ziet de 
RKC dat in de Nota verbonden partijen vooral wordt ingegaan op het aangaan van een 
samenwerking, maar niet op het beëindigen hiervan. Hiervoor zou volgens de RKC meer aandacht 
moeten zijn. Daarnaast denkt de RKC dat de eerdere aanbeveling om de raad tussentijds te 
informeren over de gang van zaken bij de verbonden partijen meer aandacht verdient. Ook zou de 
RKC graag meer ruimte zien voor de raad om kennis op te halen bij de verbonden partijen. Verder 
adviseert de RKC medewerkers aan te stellen/te benoemen die als schakel fungeren tussen de 
gemeente Ede en de verbonden partij. Tot slot wijst de RKC op het risico dat de gemeente loopt als 
zij zowel opdrachtgever als (mede)eigenaar is (twee petten). 
 
Wilt u meer weten? 
Bent u na het lezen van deze korte versie benieuwd wat er nog meer in het onderzoek 
Vervolgonderzoek verbonden partijen van de gemeente Ede staat? Bekijk dan het rapport op 
https://gemeenteraad.ede.nl/rekenkamercommissie/rapporten/ 
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