
 
 

 
 
 
Ulft, 12 oktober 2020 
 
Aan: college van Burgemeester en Wethouders gemeente Oude IJsselstreek 
 
Van: PvdA-fractie gemeente Oude IJsselstreek 
 

Betreft: Schriftelijke vragen betreffende Oude IJsselstreek B.V 
 

 
Geacht College, 
 
Bij een overheidsorganisatie die op afstand is geplaatst van de gemeentelijke organisatie, bestaat er 
logischerwijs afstand tussen die organisatie en de gemeenteraad. De formele invloed van de raad 
loopt dan via het college. Het college vervult bij de Oude IJsselstreek B.V., namens de gemeente, 
echter een onvermijdelijke dubbelrol van opdrachtgever en aandeelhouder. 
 
Twee centrale vragen 
De beantwoording van twee vragen zijn dan voor de gemeenteraad essentieel en relevant: 

a. Waarom zouden we het doen? Welke overweging liggen ten grondslag aan de keuze voor de 
oprichting van en deelname aan de vennootschap (publiek versus privaatrecht)? 

b. Hoe houdt de raad maximale zeggenschap over de Oude IJsselstreek B.V. en kan de raad 
ervoor zorgen dat onze inwoners de beste ‘behandeling’ krijgen? Met andere woorden wat is 
de positie en zijn de beïnvloedingsmogelijkheden en formele sturingsmogelijkheden van de 
raad? We verzoeken u zo adequaat en uitgebreid mogelijk te motiveren welke overwegingen 
daarbij spelen, van belang zijn en de doorslag moeten geven. 

 
Algemeen 
In dit document de vragen die te maken hebben met de sturing, de beheersing, het toezicht en de 
verantwoording. 
 
Sturing 
Hoe wordt er voldoende onderscheid gemaakt tussen de verschillende rollen (eigenaar, 
opdrachtgever, financier en toezichthouder) van de gemeente bij deze vennootschap? Wordt 
voldaan aan de criteria van good governance? 
 
Beheersing 
Houdt de gemeente in voldoende mate zicht op het bedrijfsmatig functioneren van de Oude 
IJsselstreek B.V.? Is er voldoende aandacht voor de procedures en maatregelen, bijvoorbeeld als het 
gaat om de financiële bijdrage van de gemeente in de exploitatie van de vennootschap? 
 
Toezicht 
De gemeente heeft als eigenaar formeel geen rol als het gaat om het toezicht op de Oude 
IJsselstreek B.V. Waar niet gekozen is voor een Raad van Commissarissen is dat een taak van de 
Algemene vergadering van Aandeelhouders. Die AvA richt zich echter primair op de belangen van de 
vennootschap en niet op die van de gemeente. 



 
Verantwoording 
Hoe wordt zowel binnen de Oude IJsselstreek B.V. als binnen de gemeente voldoende aandacht 
besteed aan de doelmatigheid en doeltreffendheid. Verantwoording door de vennootschap vindt nu 
plaats in de AvA door vaststelling van de jaarrekening. Daarbij wordt decharge verleend aan de 
bestuurder-directeur voor het gevoerde (uitvoerings)beleid. Hoe wordt nu, door de aandeelhouder, 
afdoende verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad? 
 
Specifieke vragen 
 

1. Hoe zijn bevoegdheden verdeeld over directie en Algemene vergadering van 
Aandeelhouders (AvA)? 
 

2. Welke procedures zijn er voor het tot stand komen van belangrijke besluiten, bijvoorbeeld 
over strategie en grote investeringen en hoe wordt hier, voor zowel publieke taken als 
marktactiviteiten, in de praktijk invulling aan gegeven? 

 
3. Hoe worden door de gemeente de aandeelhoudersrol en de opdrachtgeversrol 

vormgegeven en afgestemd? Hoe adequaat is de aansturing en het toezicht ingericht? 
 

4. In welk(e) document(en) wordt de wijze van besturen van de Oude IJsselstreek B.V. 
geregeld? Welke kaders, wetten, codes, reglementen, nota’s, handreikingen of 
overeenkomsten vormen de governance van de vennootschap? 

 
5. Welke prestatieafspraken zijn er met Oude IJsselstreek B.V. gemaakt? Welke afspraken zijn 

er met de vennootschap gemaakt over aanvullende beleidsplannen (recreatie & toerisme, 
groenbeleidsplan) en doelstellingen (maatschappelijke banen, armoedeval)? 
a. Wordt de vennootschap bijvoorbeeld een rol toebedeeld in de realisatie van 

gemeentelijke ambities en doelen ten aanzien van duurzaamheid, recreatie & toerisme, 
het groenbeleidplan etc.? Thema’s die in het verlengde liggen van de ambities en 
publieke belangen van de gemeente Oude IJsselstreek? Dezelfde vraag geldt voor andere 
kader stellende documenten. 

b. Is er ook een beleidskader voor de invulling van de 20% ruimte voor marktactiviteiten die 
de Aanbestedingswet aan overheids-B.V.’s biedt? Wordt door de aandeelhouder belang 
gehecht aan het benutten van die 20% ruimte? Zet de Oude IJsselstreek B.V. ook in op 
innovaties, nieuwe diensten en nieuwe markten die verder reiken dan de oorspronkelijke 
kernactiviteiten? 

 
6. Hoe wordt formeel en in de praktijk omgegaan met het tegelijkertijd uitvoeren van 

marktactiviteiten en publieke taken? Hoe worden de activiteiten formeel, financieel en 
organisatorisch gescheiden? Zijn er ook risico’s in het kader van de Wet Markt & Overheid. 
 

7. Hoe wordt Oude IJsselstreek B.V. gefinancierd en wat zijn de risico’s voor de gemeente? 
 

8. Hoe wordt de raad geïnformeerd en hoe wordt de raad in positie gebracht voor haar 
kaderstellende en controlerende taak? 
 

9. Welke invloed heeft de raad? Worden sturingsmogelijkheden bij de kaderstelling 
vastgelegd (bijvoorbeeld in een Nota Verbonden Partijen)? 
 

 



 

10. Hoe krijgen de zachte elementen van governance voldoende aandacht? 
 
a. Hoe wordt binnen de formele governance van de Oude IJsselstreek B.V. de 

aanwezigheid van tegenkracht (visie, inzichten of opvattingen) vormgegeven? Het aantal 
betrokkenen bij besluitvorming is nu beperkt: er is één statutair directeur en één 
ambtenaar in de AvA. Er is ook geen Raad van Commissarissen (RvC) waarin dit kritische 
vermogen is geïnstitutionaliseerd. 

 
11. De gemeente is (kennelijk) enig aandeelhouder en daarmee eigenaar van de Oude 

IJsselstreek B.V. De aandeelhouder ziet toe op het reilen en zeilen van de B.V. Waarom is 
of wordt dit toezicht niet verlengd met een onafhankelijke Raad van Commissarissen of 
Raad van Toezicht? 

 
12. Op grond van artikel 47 Participatiewet is een cliëntenraad verplicht. Hoe wordt deze 

verplichting in de statuten verankerd en zo nee waarom niet en hoe dan wel? 
 

13. Waaruit blijkt de verplichting (Gemeentewet) de raad te betrekken bij de besluitvorming 
over statutenwijzigingen, aandelenuitgifte etc.? 
 

14. Kunnen raadsleden toegang krijgen tot de Algemene vergadering als toehoorder? 
 

15. Zijn onze regelgeving en voorschriften als het gaat om ‘Verbonden Partijen’ afdoende 
ingericht en toereikend met betrekking tot de sturing op de ontwikkeling en de prestaties 
van overheidsvennootschappen? 
a. Lokaal kader in een Nota Verbonden Partijen gewenst? Is het mogelijk een nota 

Verbonden Partijen te formuleren en/of te actualiseren, met in ieder geval aandacht 
voor: 

 De momenten en de wijze waarop de raad wordt geïnformeerd over en invloed 
kan uitoefenen op de prestatieafspraken en financiële resultaten van de Oude 
IJsselstreek B.V. 

 De wijze waarop de raad wordt betrokken bij strategische besluiten ten aanzien 
van de Oude IJsselstreek B.V. 

 Een steviger positionering van het belang van de opdrachtgever in de governance 
en explicitering van de wijze waarop opdrachtgevers en 
aandeelhoudersbelangen onderling worden afgewogen. 

 Een kader voor (markt-)activiteiten of initiatieven van de Oude IJsselstreek B.V. 
buiten de initiële opdrachten. 

 De borging van tegenkracht in het college, de Oude IJsselstreek B.V. zelf en de 
ambtelijke organisatie en de dialoog met de raad. 

 
16. Zijn er behalve het jaarlijks agenderen van rapportages over de prestatieafspraken met de 

Oude IJsselstreek B.V., de rapportage over de jaarstukken (met daarin de strategische 
aandeelhoudersbesluiten) nog andere verantwoordingsmomenten voorzien? 
 

17. Wordt (en zo ja hoe) periodiek de meerwaarde van de verzelfstandiging van publieke taken 
getoetst? Zo nee waarom niet? 
 



18. Welke (financiele) voor -en/of nadelen levert de oprichting van de B.V. op? Wordt een heel 
nieuw apparaat opgebouwd en gefinancierd? Liften we mee op de instrumentaria die nu al 
gebruikt worden en ‘dalen we in’ de gemeentelijke organisatie? 

 


