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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 2019 van deze
verbonden partijen.

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

Voor RMH is de verbreding van de tafel duurzaamheid met klimaatadaptie, energietransitie en duurzaamheid een
belangrijke ontwikkeling. Verwacht wordt dat deze verbreding niet tot een extra gemeentelijke bijdrage zal leiden. De
regionale strategische agenda zal geactualiseerd c.q. herijkt worden. De koppeling tussen de uitvoering van deze
strategische agenda en de reguliere planning- en controlcyclus van de deelnemende gemeenten zal worden versterkt.

4.7.3.2 ODMH

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt aangepast, maar op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze en
wanneer. De ODMH gaat in haar programmabegroting er vooralsnog uit van het standpunt dat de wet op zijn vroegst op
1 januari 2020 in werking treedt en dat de fasering in twee fasen gehandhaafd blijft, hoewel deze ter discussie staat. Als
er meer duidelijkheid is en als de uitkomsten afwijken van de nu gehanteerde standpunten zal de begroting van de ODMH
aangepast worden via een begrotingswijziging.
Duurzaamheid
Het thema duurzaamheid staat de komende jaren prominent op de agenda bij gemeenten en provincie als gevolg van de
klimaatdoelstellingen in Parijs. Het algemeen bestuur heeft aangegeven duurzaamheidsthema’s in gezamenlijkheid af te
stemmen en op te willen pakken naar het voorbeeld van de ‘Regionale Energiestrategie’. Zij sturen aan op een regionale
opschaling en versnelling. Ook de provincie levert (gestart in 2018 en doorlopend in 2019 en 2020) een bijdrage in de
vorm van ondersteuning middels het leveren van een energietransitieregisseur. Het thema duurzaamheid zal een groter
urenbeslag opeisen in de komende jaren.
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 2021 in werking. De ODMH bereidt zich,
gezamenlijk met de opdrachtgevers en ketenpartners, voor op de toekomstige ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.
Externe Veiligheid
De huidige vergoeding voor Impuls Omgevingsveiligheid loopt tot en met 2018. Voor 2019 en 2020 (tot start omgevingswet)
is de verwachting dat de Impuls Omgevingsveiligheid doorloopt, in een afgeslankte vorm. Over de precieze invulling is nog
niet definitief besloten (stand maart 2018). Om het gat dat ontstaat in de begroting (door de afname van de vergoeding) op
te vangen wordt in de jaren 2019 en 2020 de bestemmingreserve externe veiligheid ingezet.

4.7.3.3 Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

De Groenalliantie zet het uitvoeren van de (voorgenomen) investeringen in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls
Recreatiegebieden (tot in 2021) voort.
Dat betekent ingrepen in vrijwel alle gebieden van de Groenalliantie. In de Goudse gebieden van de Groenalliantie is bij
de Oostpolder een informatief bord geplaatst over de historie van de polders rondom Gouda. In de Goudse Hout wordt
een natuurspeeltuin gemaakt en wordt de entree aan de kant van de wielerbaan veel aantrekkelijker ingericht. Op termijn
zijn nog meer maatregelen voorzien voor de Goudse Hout. Tevens wordt ingezet op het versterken van de samenwerking
met Staatsbosbeheer, de provincie en andere gebiedspartijen in de regio (uitvoeren dynamische investeringsagenda
Groenalliantie, recreatieprogramma Groene Hart, inspelen op kansen, o.a. duurzaamheid zoals groene energieopwekking).
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