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Rapport'Verbonden partijen verkend'

Geachte leden van Provinciale Staten,

Verbonden partijen zÍn organisaties waarjn de provincie een bestuurlijk én een financieel
belang heeft, bijvoorbeeld recreatieschappên, ontwikkelingsmaatschappijen en nutsbedrijven.
Bij de oprichting en/of deelname aan een verbonden partij spelen een aantal afwegingen een
rol. Zo komen verbonden partijen in verschillende vormen voor (o.a. vennootschappen,
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen), elk met hun eigen voor- en nadelen.

Om de verscheidene afwegingen en aandachtspunten omtrent verbonden partijen onder de
aandacht te brengen, heeft de Randstedelijke Rekenkamer voor de vier randstedeltjke
provincies op 21 juni jl. een symposium over verbonden partijen georganiseerd. Daarnaast
heeft de Rekênkamer een rapport opgesteld. Zowel het symposium als het rapport hebben zich
gericht op drie thema's omtÍent verbonden partijen, die relevant zijn voor de provincie:
1. aÍweging bt oprichting van / deelname aan verbonden parti.jen,
2. sturing en verantwoording; en
3. provincie als aandeelhouder.

Het resultaat van dit onderzoek, het rapport 'Verbonden partijen verkend' ligt nu voor u. Het
rapport en het bijbehorende persbericht zÍn vanaf 11 december 2007 te vinden op onze
website www. randstedeliike-rekenkamer. nl. Wij verzoeken u vriendelijk dit rapport tot deze
datum vertrouwelijk te behandelen.

Wij hopen dat onze bevindingen de provincie meer inzicht geven in de afwegingen omtrent
verbonden partijen. Tevens hopen wij dat de aanbevelingen de provincie ondersteunen bij het
nader vormgeven van het beleid over veÍbonden partijen. Desgewenst zln wij graag bereid
onze bevindingen mondeling te komen toelichten dan wel een presentatie over de
onderzoeksresultaten te vezorqen.
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