PARAGRAAF 6 – VERBONDEN PARTIJEN
Algemeen
In deze paragraaf wordt eerst de gemeentelijke visie op verbonden partijen beschreven. Vervolgens
wordt per verbonden partij specifieke informatie aangegeven. De verbonden partijen zijn daarbij
gerangschikt naar de soorten:
- gemeenschappelijke regelingen;
- vennootschappen en coöperaties;
- stichtingen en verenigingen;
- overige verbonden partijen.

Visie verbonden partijen
De gemeente Albrandswaard heeft een nota verbonden partijen vastgesteld voor de periode 2016 –
2020. De nota sluit aan bij de Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 van kracht is
en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken en heeft als doel een methodiek te
ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd.
Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk
dat directe sturing door de gemeente minder wordt. Dit omdat de verbonden partij gezamenlijk wordt
aangestuurd. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als de inzet
zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. Om de invloed van de gemeente
op verbonden partijen te optimaliseren is hiervoor in de nota een methodiek opgenomen. Deze
methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het
proces van positiebepaling, een governance-scan, bepalen van een sturingsscenario en het daarbij
passende instrumentarium.

Wijzigingen
In de begroting voor 2019 is de gemeenschappelijke regeling Koepelschap buitenstedelijk groen niet
meer opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. De gemeenschappelijke regeling is opgeheven
per 1 januari 2018 en in 2018 financieel afgehandeld. Voor de begroting 2019 is opgenomen de
stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De gemeente neemt hier financieel aan deel middels
subsidie en de gemeente is bestuurlijk vertegenwoordigd middels deelname aan de Raad voor Publiek
Belang. Dit is het hoogste gezagsorgaan binnen de stichting.
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Overzicht verbonden partijen
AW Stichting
Distripark

Stichting

Openbaar belang

Sturingscenario
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Ontwikkeling en exploitatie van het Distripark Eemhaven.
Deelnemende partijen

Gemeente Albrandswaard, Port of Rotterdam N.V.

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

In onderling overleg huisvesten van
Aandelenkapitaal
bedrijven passend bij de bestuurlijke
afspraken vanuit de bestuursovereenkomst. Leningen/garantstellingen

€ 0,00
€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 0,00

01-01-2018

31-12-2018

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Vreemd vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Resultaat

€ 0,00

Stemverhouding: 50%
Actuele ontwikkelingen
Geen, beheerfunctie
Financiële positie - Verbonden partij

Risico's
Geen
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AW
Gemeenschappelijke
regeling voor het
Vestigingsplaats
natuur- en
Schiedam
recreatiegebied
IJsselmonde (NRIJ)
Openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling

Sturingscenario
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming
van natuur en landschap op IJsselmonde. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve
groengebieden op IJsselmonde.
Deelnemende partijen

BAR-gemeenten, Hendrik-ido-Ambacht, Zwijndrecht,
Rotterdam en PZH

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

2 Algemeen bestuursleden waarvan 1 in het Aandelenkapitaal
Dagelijks Bestuur.
Leningen/garantstellingen

€ 0,00
€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 178.948,00

Stemverhouding: 14%
Actuele ontwikkelingen
Bepaling van de toekomstige rol in samenwerking met de Landschapstafel
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2019

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 3.212.000,00

€ 3.248.000,00

Vreemd vermogen

€ 1.675.000,00

€ 1.754.000,00

Resultaat

€ 00,00

Risico's
Geen
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Ontwikkelingen

AW
Landschapstafel
IJsselmonde

Vestigingsplaats
Rotterdam

Openbaar belang

Sturingscenario
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

1. Komen tot afstemming van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en
recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in stand te houden c.q.
te verbeteren; 2. Samen werken aan het Uitvoeringsprogramma 'Groen IJsselmonde' om een
stimulans te geven aan en te komen tot een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen
landschap, waardoor ook kan worden bijgedragen aan de economische ontwikkeling van
IJsselmonde; 3. Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op
IJsselmonde, het stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de
efficiëntie in beheer in overleg met de terreinbeherende instanties.
Deelnemende partijen
Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

1 collegelid in bestuur

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 12.600,00

01-01-2019

31-12-2019

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 142.900,00

€ 82.700,00

Vreemd vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Resultaat

-/- € 60.200,00

Stemverhouding: %
Actuele ontwikkelingen
Voortzetting van beleiden visievorming
Financiële positie - Verbonden partij

Risico's
Geen
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AW
Gemeenschappelijke
regeling
Gemeentelijke
Vestigingsplaats
Gezondheidsdienst Rotterdam
Rotterdam-Rijnmond
(GGD RotterdamRijnmond)
Openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling

Sturingscenario
Gemiddelde
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de Wet Publieke
Gezondheid. De doelstelling: Een evenwichtig productenaanbod zoveel mogelijk gericht op lokale
problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.
Deelnemende partijen

15 gemeenten regio Rijnmond

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als
lid van het Algemeen Bestuur (AB).

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 163.883,00

Stemverhouding: 6.7%
Actuele ontwikkelingen
Nieuwe kostprijs en inhoud basistakenpakket vastgesteld voor 2019-2022.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Vreemd vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Resultaat

€ 0,00

Risico's
Rotterdam is risicodrager voor de GGD organisatie.
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Ontwikkelingen

AW N.V. BARAfvalbeheer

Vestigingsplaats
Rhoon

Openbaar belang

Naamloze vennootschap

8. Volksgezondheid
en milieu

Sturingscenario
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen
Deelnemende partijen

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en
Ridderkerk

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Collegelid als aandeelhouder in de
Aandelenkapitaal
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Leningen/garantstellingen

€ 100.000,00
€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 1.345.000,00

01-01-2018

31-12-2018

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 300.000,00

€ 300.000,00

Vreemd vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Resultaat

€ 0,00

Stemverhouding: 33.33%
Actuele ontwikkelingen
Geen
Financiële positie - Verbonden partij

Risico's
Beperkt. Eigendom van afval en dus risico op extra verwerkingskosten is bij de gemeente gebleven.
NV vooral bedrijfsvoeringsaangelegenheden.
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AW
Gemeenschappelijke Vestigingsplaats
regeling BAR
Barendrecht
Organisatie
Openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling

Sturingscenario
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige
uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. •
In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de
inkoopfunctie uit te voeren; •
Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van
grote delen van de ambtelijke organisaties de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande
dienstverlening te bieden. •
Er wordt invulling gegeven op de zeven inhoudelijk verbindende
thema’s van de drie gemeenten. Deze thema’s zijn: Duurzaamheid, Veiligheid, Economie,
Maatschappij, Voorzieningen, Ruimte en Mobiliteit.
Deelnemende partijen
Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Het Algemeen Bestuur is het hoogste
bestuursorgaan van de BAR-organisatie en
bestaat uit de drie colleges van de 3 BARgemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en
Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer
per jaar. Het Dagelijks bestuur bestaat uit
zes leden (van het algemeen bestuur), twee
van elke deelnemende gemeente, te weten
één wethouder en de burgemeester, de
voorzitter meegerekend.

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 250.000,00

Exploitatie

€ 13.000.000,00

01-01-2018

31-12-2018

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 0,00

€ 788.100,00

Vreemd vermogen

€ 19.538.800,00

€ 25.294.800,00

Resultaat

€ 788.100,00

Stemverhouding: 33%
Actuele ontwikkelingen

Financiële positie - Verbonden partij

Risico's
Financieel, imago, aansprakelijkheid etc.
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AW
Samenwerkingsverband
Vastgoedinformatie,
Vestigingsplaats
Heffing en
Klaaswaal
Waardebepaling
(SVHW)
Openbaar belang

Financiering en
Gemeenschappelijke regeling algemene
dekkingsmiddelen

Sturingscenario
Hoog
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Het SVHW houdt zich bezig met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de
waardebepaling, in het kader van de wet WOZ.
Deelnemende partijen

Een waterschap, RAD en 20 gemeenten

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Bevoegdheden van het College mbt heffing en
invordering belastingen, WOZ is overgedragen
aan de VP. Het Algemeen Bestuur is het
hoogste bestuursorgaan van het SVHW. De
gemeente is vertegenwoordigd in de Ambtelijke
Commissie: 1 lid (accounthouder VP) en het
Algemeen Bestuur: 1 lid (portefeuillehouder
Financiën).

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 194.000,00

Stemverhouding: 3.3%
Actuele ontwikkelingen
Verdere digitalisering van de dienstverlening. Belastingplichtigen kunnen maximaal digitaal en makkelijk
hun belastingzaken via de website, zelf. De inwerkingtreding de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) vraagt om een herinrichting van de processen met betrekking tot
gegevensuitwisseling. SVHW heeft de ambitie om haar diensten uit te breiden richting haar deelnemers.
De vraag zal zijn of er vanuit de deelnemers behoefte bestaat voor een verdere uitbreiding van haar
diensten. Bij gebleken behoefte zal er extra investeringen gedaan worden om dit te realiseren.
Gemeentelijke herindeling en fusies van gemeenten kunnen ertoe leiden dat deelnemers gaan uitreden.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

€ 690.000,00

€ 690.000,00

Vreemd vermogen

€ 5.375.000,00

€ 5.652.000,00

Resultaat

€ 0,00

Ontwikkelingen

Risico's
Uittreding van deelnemers waardoor de kosten voor de overgebleven deelnemers gaan stijgen.
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AW N.V. Bank
Nederlandse
Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats
Den Haag

Openbaar belang

Naamloze vennootschap

Financiering en
algemene
dekkingsmiddelen

Sturingscenario
Hoog
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De
bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen
voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse
overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van
volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het
aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een
oogpunt van geldbelegging.
Deelnemende partijen

401 gemeenten

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Aandeelhouder. Vertegenwoordiging in de Aandelenkapitaal
Algemene vergadering van Aandeelhouders
via wethouder Financiën.
Leningen/garantstellingen

€ 10.752,00
€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 0,00

Stemverhouding: 0.006%
Actuele ontwikkelingen
Een betrouwbare verwachting van de resultaten is niet te geven als gevolg van de onvoorspelbare
bewegingen op de financiële markten. De bank acht het daarom niet verantwoord een uitspraak te
doen over de verwachte nettowinst.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

€ 3.582.000.000,00

€ 4.163.000.000,00

Vreemd vermogen

€
149.923.000.000,00

€ 145.348.000.000,00

Resultaat

€ 226.000.000,00

Risico's
Onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten (renteschommelingen).
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Ontwikkelingen

AW B.V.
Vestigingsplaats
Gemeenschappelijk
Rotterdam
Bezit Evides (water)
Openbaar belang

Besloten vennootschap

Sturingscenario
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Zorg dragen voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. De gemeente neemt deel in
het aandelenkapitaal van deze instelling voor nutsvoorzieningen, omdat deze nut heeft voor de
inwoners van de gemeente (zie openbaar belang), en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging.
Deelnemende partijen
Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Aandeelhouder (portefeuillehouder
Financiën).

Aandelenkapitaal

€ 901.525,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 0,00

Stemverhouding: %
Actuele ontwikkelingen
Evides verwacht enkele grote investeringsprojecten in de periode 2018-2022 uit te voeren waaronder
nieuw pompstation Biesbosch voor € 50 miljoen.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

€ 468.600.000,00

€ 482.400.000,00

Vreemd vermogen

€ 642.200.000,00

€ 643.100.000,00

Resultaat

€ 55.800.000,00

Ontwikkelingen

Risico's
Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument &
Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee op de resultaten. Vervuiling van
drinkwater.
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AW Stedin groep
N.V.

Naamloze vennootschap

Openbaar belang

Sturingscenario
Gemiddelde
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar
voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat deze
maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend). Door de
splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van
Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke
partijen en niet aan private partijen.
Deelnemende partijen

53 gemeenten

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Vertegenwoordiging/stemrecht in de
Aandelenkapitaal
algemene vergadering van aandeelhouders
door de wethouder Financiën. Als
Leningen/garantstellingen
aandeelhouder wordt op deze manier
invloed uitgeoefend.
Impuls
Exploitatie

€ 607.157,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Stemverhouding: 0.42%
Actuele ontwikkelingen
Per eind 2017 steeg de omzet van Stedin met name door de overname van het Zeeuwse Delta/
DNWG, waaronder netbeheerder Enduris. Via statuten en convenant hebben aandeelhouders (m.n.
via de aandeelhoudersvergadering) meer invloed op de strategie en investeringen van Stedin.
Herijking strategie naar de energietransitie als centraal thema. Focus op toekomstig netbeheer,
excellente dienstverlening met nadruk op samenwerking, verduurzamen energiesysteem en robuust
en betaalbaar houden.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

€ 1.688.000.000,00

€ 2.082.000.000,00

Vreemd vermogen

€ 3.054.000.000,00

€ 2.753.000.000,00

Resultaat

€ 424.000.000,00

Ontwikkelingen

Risico's
Dalende gereguleerde nettarieven. Stedin heeft laag risicoprofiel als gevolg van gereguleerde markt.
Dalende dividendopbrengst.
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AW Eneco groep
N.V.

Naamloze vennootschap

Openbaar belang

Sturingscenario
Gemiddelde
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Eneco Groep (Energiebedrijf) is een internationaal energieservicebedrijf dat energie en aanvullende
diensten verkoopt met focus op duurzaamheid en innovatie. Wegens de splitsing van Eneco en
Stedin per 31 januari 2017 zijn de openbare - en financiële belangen in de Eneco Groep onderwerp
van discussie. De vraag is of onze gemeente nog aandeelhouder in dit bedrijf dient te blijven. In
oktober 2017 heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen om de aandelen af te bouwen
(AW). Een belangrijk sluitstuk van het verkoopproces is dat de gemeente nog in staat zal worden
gesteld om de definitieve bieding/ verkoopprijs te beoordelen op basis van de geformuleerde
biedingscriteria. Daarmee is het mogelijk om in laatste instantie definitief te besluiten om de
aandelen wel of niet te verkopen. De voorbereidingen tot deze definitieve beslissing zullen naar
verwachting eind 2018 plaatsvinden.
Deelnemende partijen

53 gemeenten

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Bestuurlijk belang:
Aandelenkapitaal
Vertegenwoordiging/stemrecht in de
algemene vergadering van aandeelhouders Leningen/garantstellingen
door de wethouder Financiën. Als
aandeelhouder wordt op deze manier
Impuls
invloed uitgeoefend.
Exploitatie

€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Stemverhouding: 0.42%
Actuele ontwikkelingen
In oktober 2017 heeft onze gemeente een principebesluit genomen om de aandelen in Eneco te
verkopen. Een belangrijk sluitstuk van het verkoopproces is dat we de definitieve bieding/
verkoopprijs nog beoordelen op basis van de geformuleerde biedingscriteria. Daarmee is het
mogelijk om in laatste instantie definitief te besluiten om de aandelen wel of niet te verkopen. De
voorbereidingen tot deze definitieve beslissing zullen in 2018 en 2019 plaatsvinden.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

€ 3.118.000.000,00

€ 2.866.000.000,00

Vreemd vermogen

€ 1.952.000.000,00

€ 2.787.000.000,00

Resultaat

€ 127.000.000,00

Ontwikkelingen

Risico's
Eneco heeft een hoog risicoprofiel als gevolg van externe marktfactoren en concurrentie.
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AW Essendael
Beheer BV

Besloten vennootschap

Openbaar belang

Sturingscenario
Laag
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Essendael Beheer BV fungeert als beherend vennoot in GEM Essendael CV.
Deelnemende partijen

gemeente Albrandswaard en Bouwfonds Property
Development B.V. (BPD B.V.)

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Twee wethouders zijn lid van de raad van
commissarissen.

Aandelenkapitaal

€ 45.000,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 0,00

Stemverhouding: 50%
Actuele ontwikkelingen
In 2017 heeft de aantrekkende markt invloed gehad op de ontwikkelsnelheid van deze locatie.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de oplevering van deze locatie in 2020 in volle gang. Eind
2017 is gestart om binnen de samenwerking een definitief stedenbouwkundig plan vast te stellen
voor de afbouw van de locatie. Verwachting is dat dit in het vierde kwartaal 2018 tot een besluit leidt.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

€ 9.000,00

€ 9.000,00

Vreemd vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Resultaat

€ 0,00

Ontwikkelingen

Risico's
Het belangrijkste risico is een stagneren woningbouwmarkt, dit risico is ondervangen in de
grondexploitatie.
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AW
Gemeenschappelijke
Vestigingsplaats
regeling DCMR
Schiedam
Milieudienst
Rijnmond (DCMR)
Openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling

8. Volksgezondheid
en milieu

Sturingscenario
Gemiddelde
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene
adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in
het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeente
t.a.v. de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit.
Deelnemende partijen

15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

1 lid Algemeen Bestuur

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 339.142,00

Stemverhouding: 1.8%
Actuele ontwikkelingen
DCMR werkt aan circulariteit van de economie en aan transitie naar een duurzame
energievoorziening, en legt in een steeds verder digitaliserende wereld een solide basis voor een
werkwijze zoals met de Omgevingswet beoogt.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2019

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 5.754.000,00

€ 3.453.000,00

Vreemd vermogen

€ 11.100.000,00

€ 11.000.000,00

Resultaat

€ 0,00

Ontwikkelingen

Risico's
De gemelde kostenstijgingen en de keuzes hierover in de individuele gemeenteraden versus de
beleidsdoelen.
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AW GEM Essendael
C.V.

Commanditaire vennootschap

Openbaar belang

Sturingscenario
Laag
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

De C.V. is een samenwerking tussen de gemeente, BPD B.V. en Essendael Beheer B.V. Deze B.V.
is beherend vennoot. De gemeente en BPD B.V. zijn de commanditaire vennoten. De C.V. heeft
onder andere als doel locatie-ontwikkeling.
Deelnemende partijen

Gemeente Albrandswaard, Essendael Beheer BV en
BPD B.V

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Het bestuur van de C.V. berust bij
Essendael Beheer B.V.

Aandelenkapitaal

€ 96.000,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 0,00

01-01-2018

31-12-2018

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 200.000,00

€ 200.000,00

Vreemd vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Resultaat

€ 0,00

Stemverhouding: 33%
Actuele ontwikkelingen
Geen
Financiële positie - Verbonden partij

Risico's
Verliezen komen tot maximaal € 96.000 voor rekening van de gemeente. De jaarlijkse winst komt
voor 49% ten gunste van de gemeente
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AW
Gemeenschappelijke
regeling Jeugdhulp
Rijnmond (college
Vestigingsplaats
vertegenwoordiging) Rotterdam
Apparaatskosten
Uitvoeringskosten
minimaal
Openbaar belang

7. Sociale
voorzieningen en
Gemeenschappelijke regeling
maatschappelijke
dienstverlening

Sturingscenario
Gemiddelde
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Doel: • Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang; • Het realiseren
van schaalvoordelen; • Het delen van kennis en expertise. De GR heeft tot taak de
gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden
gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens
van de deelnemende gemeenten.
Deelnemende partijen

Gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle,
Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee,
Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland,
Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam,
Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam.

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als
lid van het Algemeen Bestuur (AB).

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 2.328.083,00

Stemverhouding: 3%
Actuele ontwikkelingen
In 2019 is er een nieuw inkoop- en hulpverleningsmodel. Het gaat om een resultaatgerichte
bekostiging waarbij de hulpverlening wordt opgebouwd via resultaatgebieden en
ondersteuningselementen.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

€ 3.648.144,00

€ 2.249.090,00

Vreemd vermogen

€ 32.808.137,00

€ 36.107.264,00

Resultaat

€ 0,00

Risico's
Deelnemende gemeenten zijn alle 15 volledig risicodragend.

- 16 -

Ontwikkelingen

AW Veiligheidsregio
Vestigingsplaats
Rotterdam
Rotterdam
Rijnmond (VRR)
Openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling

Sturingscenario
Gemiddelde
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

(Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire
samenwerking en de Gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio’s heeft als
doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige
hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer.
Deelnemende partijen

15 gemeenten uit het Rijnmond gebied nemen deel aan
de VRR.

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Burgemeester is lid van Algemeen bestuur
(+1 plaatsvervangend lid). Bij het nemen
van besluiten door het algemeen bestuur
brengen de leden voor de gemeente die zij
vertegenwoordigen ieder één stem uit, met
uitzondering van de leden die een
gemeente vertegenwoordigen met een
inwonertal boven 50.000. Zij brengen voor
elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan,
één stem meer uit tot een maximum van elf
stemmen per gemeente.

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 1.092.287,00

Stemverhouding: 5%
Actuele ontwikkelingen
Bijdrage blijft vrij stabiel. Mutaties in bijdrage voornamelijk als gevolg van indexatie. Verhoging
bijdrage per 2020 als gevolg van wegvallen inkomsten OMS systeem.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2019

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 9.693.000,00

€ 9.041.000,00

Vreemd vermogen

€ 72.193.000,00

€ 67.504.000,00

Resultaat

-/- € 502.000,00

Ontwikkelingen

Risico's
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om
juridische gevolgrisico's, zoals claims. Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls
omgevingsveiligheid. Invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en het
risico dat de vrijwilligersstatus bij de brandweer vervalt. Samenvoeging meldkamers per 2021 (LMO).
Niet voldoen aan zorgnorm door ambulancedienst Voldoende gekwalificeerd personeel. Invoering
van de omgevingswet en invulling hiervan.
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AW Centrum Jeugd
& Gezin Rijnmond Rotterdam
(CJG)
Openbaar belang

Stichting

7. Sociale
voorzieningen en
maatschappelijke
dienstverlening

Sturingscenario
Nog vast te stellen
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de
jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en
professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en
gezondheid.
Deelnemende partijen

De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle,
Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den
IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard,
Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en
Westvoorne.

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Een wethouder is vertegenwoordigd in de
Raad voor het Publiek Belang.

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 668.500,00

Stemverhouding: 3.6%
Actuele ontwikkelingen
De bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma wordt per 1 januari 2019 overgeheveld naar de
gemeenten.
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

€ 1.403.747,00

€ 1.563.001,00

Vreemd vermogen

€ 6.955.215,00

€ 5.773.863,00

Resultaat

€ 159.254,00

Ontwikkelingen

Risico's
onzekerheid verlening van subsidies/ informatiebeveiliging (risico op datalek)/ onverwachte
kostenstijgingen door overheidsmaatregelen/ arbeidsmarkt professionals/ niet realiseerbare
subsidievereisten/ vaardigheden personeel/ investeringen cjg-locaties/ beschikbaarheid middelen
rijksvaccinatieprogramma
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AW
Gemeenschappelijke
regeling
Metropoolregio
Rotterdam Den Haag
2014

Gemeenschappelijke regeling

Openbaar belang

4. Economische
structuur

Sturingscenario
Gemiddelde
(chauffeur/bijrijder/achterbank)

Samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) op het gebied van verkeer en
vervoer en het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat. De metropoolregio Rotterdam Den
Haag moet leiden tot het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat en van de bereikbaarheid
van de regio.
Deelnemende partijen

23 gemeenten

Bestuurlijk belang

Financieel belang - gemeente

Versterking economisch vestigingsklimaat
en bereikbaarheid van de gemeente en de
regio.

Aandelenkapitaal

€ 0,00

Leningen/garantstellingen

€ 0,00

Impuls

€ 0,00

Exploitatie

€ 65.083,00

Stemverhouding: 2.78%
Actuele ontwikkelingen
Evaluatie MRDH, Beleidsnota reserves voorzieningen en fondsen, aanbesteding busconcessies
Financiële positie - Verbonden partij
01-01-2019

31-12-2019

Eigen vermogen

€ 14.654.228,00

€ 21.899.374,00

Vreemd vermogen

€ 1.156.489.600,00

€ 921.818.300,00

Resultaat

€ 00,00

Risico's
Overbesteding, achterblijvende rijkssubsidies
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Ontwikkelingen

