7 Paragraaf Verbonden Partijen
In deze paragraaf wordt inzicht geboden in de participaties van de gemeente in derde
rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat en waarmee financiële belangen
gemoeid zijn. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke
taak uit te voeren. Van belang hier is informatie over de kosten en informatie over de
hoofdlijnen van beleid. Met het laatste ontstaan de relaties met de hiervoor weergegeven
programma’s.
Probleem vormt nog steeds de beperkte feitelijke invloed van de gemeenten en de beperkte
controlerende mogelijkheden van de afzonderlijke gemeenteraden. Het college volgt de
kostenontwikkeling bij de gemeenschappelijke regelingen kritisch en toetst die aan de
prioriteiten en doelstellingen zoals die vastliggen in de eigen gemeentelijke programma’s en
budgettaire mogelijkheden. De ramingen zijn gebaseerd op de door de gemeenschappelijke
regelingen ingediende begrotingen.
7.1 METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG
Vestigingsplaats:
Den Haag
Vertegenwoordiging: Burgemeester M.C. Junius lid van het Algemeen Bestuur en
wethouder C.J.A. van Lith plaatsvervangend lid van het Algemeen
Bestuur
Programma:
1. Dienstbare stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
De 23 gemeenten verenigd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bundelen
hun krachten ter verbetering van de bereikbaarheid en de versterking van het economisch
vestigingsklimaat. De MRDH opereert binnen het bestuurlijke en maatschappelijke netwerk
van gemeenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen, financiers, provincie, Rijk en internationale
organisaties. Resultaatgerichte samenwerking tussen en met deze partijen is het
uitgangspunt. De MRDH initieert, agendeert, coördineert en financiert.
De centrale ambitie van de MRDH luidt:
Het werken aan een uitstekend bereikbare en economisch aantrekkelijke Metropoolregio,
waarin bewoners zich kunnen ontplooien en bedrijven en instellingen zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Internationale bezoekers voelen zich welkom in de Metropoolregio.
De inhoudelijke agenda’s van de afdelingen Vervoersautoriteit en Economisch
Vestigingsklimaat zijn leidend om deze ambitie te realiseren.
Op 19 december 2014 is de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (MRDH) in werking getreden. Met het constituerend beraad van het algemeen bestuur
op die datum was de MRDH definitief uit de startblokken.
Visie
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil een Europese topregio worden.
De MRDH is al een sterke Europese regio, maar wil nog beter presteren. Betere
economische prestaties, betekent meer welvaart voor de inwoners.
Om dit te bereiken zet de MRDH in op:
Verbetering van de (internationale) bereikbaarheid van de metropoolregio
Economische vernieuwing
Transitie naar toonaangevende duurzaamheid, waar innovatie een grote rol speelt
Attractiviteit van de regio
Eigen vermogen
1 jan
€0
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31 dec

€ 2.487.228

Vreemd vermogen
1 jan
€ 631.240.222
31 dec
€ 634.101.175
Geraamde gemeentelijke bijdrage 2017: € 96.048,-

7.2 STREEKARCHIEF VOORNE-PUTTEN ROZENBURG
Vestigingsplaats:
Brielle
Vertegenwoordiging: Lid: de Burgemeester M.C. Junius en Plv. lid: mevr. M.P. den BrokSwakhoven
Programma:
1. Dienstbare stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten en het waterschap Hollandse Delta met
als doel het beheer van archiefbescheiden en het toezicht op het beheer van bescheiden bij
de deelnemers. Grondslag vormt de Archiefwet 1995.
Eigen vermogen
1 jan
€ 80.592
31 dec
€ 53.560
Vreemd vermogen
1 jan
€ 38.717
31 dec
€ 33.481
Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 74.513

7.3

SAMENWERKINGSVERBAND VASTGOEDINFORMATIE, HEFFING EN
WAARDEBEPALING (SVHW)
Vestigingsplaats:
Klaaswaal
Vertegenwoordiging: Lid: mevr. M.P. den Brok-Swakhoven
Plv.lid: dhr. P.D. Hofman
Programma:
4. Betaalbare stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van
werkzaamheden met betrekking tot :
a. de heffing en invordering van belastingen;
b. de Wet waardering onroerende zaken;
c. de administratie van vastgoedgegevens;
d. het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden;
e. de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen);
f. de WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen).
Eigen vermogen
1 jan
€ 420.000
31 dec
€ 463.000
Vreemd vermogen
1 jan
€ 2.072.000
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31 dec

€ 2.006.000

Resultaat € 9.513.000
Gemeentelijke bijdrage 2017: € 352.000
7.4 VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND (VRR)
Vestigingsplaats:
Rotterdam
Vertegenwoordiging: Lid: de Burgemeester M.C. Junius
Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven
Programma:
1. Dienstbare stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
a. het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking
en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van
ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden
van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en
bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij
ongevallen en rampen;
b. het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en
ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van
zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg;
c. het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en
gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
d. het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van de organisatie en
voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende
multidisciplinaire samenwerking.
Eigen vermogen
1 jan
€ 8.640.702
31 dec
€ 8.804.184
Vreemd vermogen
1 jan
€ 59.640.020
31 dec
€ 66.985.290

Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 1.692.000
7.5 KOEPELSCHAP BUITENSTEDELIJK GROEN
Vestigingsplaats:
Schiedam
Vertegenwoordiging: Lid: de heer P.D. Hofman
Plv. lid: de heer C.J.A. van Lith
Programma:
3. Sociale stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
de regeling is getroffen in het kader van het belang van een goede en doelmatige behartiging
van de buitenstedelijke openluchtrecreatie. Het lichaam stelt zich ten doel dit belang te
behartigen door middel van materiële handhaving van de, door het voormalig Openbaar
Lichaam Rijnmond, in overleg met de Rijnmondgemeenten, vastgestelde
Rijnmondintegratieplanverdeelsleutel op het gebied van de buitenstedelijke recreatie. De
exploitatiekosten en de investeringen komen voor 75% ten laste van de provincie en voor
25% ten laste van de deelnemende gemeenten van het Koepelschap.
De bijdrage in de exploitatiekosten van de overige recreatieprojecten geschiedt naar rato van
het aantal inwoners per 1 januari van het desbetreffende dienstjaar. De bijdrage per inwoner
is afhankelijk van de gemeentegrootte en verhoudt zich als 0,84:0,86:1,00 voor
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respectievelijk een gemeente met minder dan 20.000 inwoners, een gemeente met 20.000
en meer en minder dan 50.000 inwoners en een gemeente met 50.000 inwoners en meer.
De regeling opereert feitelijk als clearings- of vereveningsinstituut voor de gemeenten in
zoverre zij deelnemen aan de diverse recreatieschappen.
Eigen vermogen
1 jan
€ 242.962
31 dec
€ 108.924
Vreemd vermogen
1 jan
€ 1.111.619
31 dec
€ 363.160
Geraamde vereveningsbijdrage: € 47.396

7.6 NATUUR- EN RECREATIESCHAP ZUIDWESTELIJKE DELTA
Vestigingsplaats:
Schiedam
Vertegenwoordiging: Lid: de heer P.D. Hofman
Plv. lid: de heer C.J.A. van Lith
Programma:
3. Sociale stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
de gemeenschappelijke regeling getroffen tussen de provincies Zuid-Holland, Zeeland en de
gemeenten rondom het Haringvliet en de Grevelingen. De taak bestaat eruit dat in
onderlinge samenhang:
de belangen worden behartigd van de watersport en andere vormen van openluchtrecreatie
binnen het gebied;
de belangen worden behartigd van de landschapszorg, de natuur en de natuurbescherming
binnen het gebied;
er zorg bestaat voor de toeristische waarden binnen het gebied.
Eigen vermogen
1 jan
€0
31 dec
€0
Vreemd vermogen
1 jan
€0
31 dec
€0
Geraamde bijdrage: € 111.921
7.7 RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG
Vestigingsplaats:
Schiedam
Vertegenwoordiging: Leden: de heer P.D. Hofman en de heer C.J.A. van Lith
Plv. leden: de heer C.G.D. van Leeuwen en de heer J. Rijkeboer
Programma:
3. Sociale stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
dit recreatieschap, deelnemers zijn de gemeenten op Voorne-Putten en Rozenburg, heeft tot
taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijk belang van de
deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer in het
kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap
in het gebied waarvoor de regeling geldt. Het nadelig saldo van de rekening van baten en
lasten van het recreatieschap wordt gebracht ten laste van de provincie Zuid-Holland voor
15%, de gemeente Rotterdam voor 50% en van de overige deelnemers voor 35%, over hen
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te verdelen naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar waarop het nadelig
saldo betrekking heeft.
Eigen vermogen
1 jan
€ 5.903.093
31 dec
€ 6.247.886
Vreemd vermogen
1 jan
€ 3.549.751
31 dec
€ 3.263.479
Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 206.282
7.8 JEUGDHULP ROTTERDAM-RIJNMOND
Vestigingsplaats:
Rotterdam
Vertegenwoordiging: Lid: de heer J. van der Velde
Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven
Programma:
3. Sociale stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
Op basis van de Jeugdwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting is het een
verplichting om in het kader van Veilig Thuis (AMHK), jeugdreclassering en
jeugdbescherming op regionaal niveau samen te werken. De samenwerkende gemeenten in
de regio Rijnmond hebben in 2014 besloten om de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp
Rijnmond (GR Jeugdhulp Rijnmond) op te richten vanuit het oogpunt om gemeenschappelijk
de inkoop van specialistische en dure jeugdhulp in te kopen. De belangrijkste reden om de
samenwerking te zoeken in de inkoop van jeugdhulp is om in gezamenlijkheid zorg te dragen
voor een voldoende kwalitatief aanbod binnen de individuele gemeenten
Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 6.202.829
7.9

GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST ROTTERDAM-RIJNMOND (GGD
ROTTERDAM-RIJNMOND)
Vestigingsplaats:
Rotterdam
Vertegenwoordiging: Lid: de heer J. van der Velde
Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven
Programma:
3. Sociale stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
de gemeenschappelijke regeling is gebaseerd de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en heeft
tot doel:
het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke
groepen
daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;
het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;
alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.
De gemeenschappelijke regeling heeft in het kader van de doelstelling de volgende taken:
het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van
volksgezondheidstaken, welke aan de gemeenten zijn opgedragen;
het doen uitvoeren van de gemeentelijke taken bij of krachtens de wet, voor zover deze
taken behoren tot het basispakket;
al die taken ten aanzien waarvan het algemeen bestuur unaniem heeft besloten dat deze tot
het basistakenpakket dienen te worden gerekend.
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Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 196.9114
7.10 SOCIAAL WERKVOORZIENINGSSCHAP ‘DE WELPLAAT’
Vestigingsplaats:
Nissewaard
Vertegenwoordiging: Lid: de heer J. van der Velde
Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven
Programma:
3. Sociale stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
gemeenschappelijke regeling van de gemeenten op Voorne-Putten met de doelstelling te
voorzien in aangepaste werkgelegenheid, gericht op het behouden dan wel verwerven van
bekwaamheid ten behoeve van personen jonger dan 65 jaar met lichamelijke, verstandelijke
en/of psychische beperkingen. Daartoe worden werkverbanden in stand gehouden.
Daarnaast biedt de Welplaat een infrastructuur en/of specifieke activiteiten ten behoeve van
de arbeid(re-)integratie van personen in het kader van de Participatiewet. Per 1 januari 2014
wordt werkgelegenheid geboden aan 96 (82,65 se) Hellevoetse inwoners. Om de gemeenten
meer verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van de WSW zijn met ingang van 2008
de geldstromen rechtstreeks via de deelnemende gemeenten gaan lopen.
De modernisering van de sociale werkvoorziening brengt een verandering in de bestuurlijke
structuur van de huidige uitvoering met zich mee. De gemeenten op Voorne-Putten hebben
ervoor gekozen om in de toekomst zelfstandig verantwoordelijk te zijn voor de vormgeving,
verantwoording en financiering van het WSW-beleid. Voor de uitvoering wordt door de
deelnemende gemeenten jaarlijks een Sociaal Economisch Convenant afgesloten. In dit
convenant wordt het aantal arbeidsjaren bepaald dat door de betreffende gemeente wordt
belegd bij de Welplaat. Op basis van dit aantal vindt bevoorschotting van de salarislasten
plaats.
Eigen vermogen
1 jan
€ 1.500.515
31 dec
€ 1.491.797
Vreemd vermogen
1 jan
€ 2.962.674
31 dec
€ 2.280.927
Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 1.947.845
7.11 INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE RECHERCHE
Vestigingsplaats:
Nissewaard
Vertegenwoordiging: Lid: de heer J. van der Velde
Plv. lid: mevrouw M.P. den Brok-Swakhoven
Programma:
3. Sociale stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
Intergemeentelijk samenwerkingsverband van 5 gemeenten op Voorne Putten , 4 gemeenten
op Goeree - Overflakkee alsmede Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk ter
gezamenlijke uitvoering van de sociale recherche.
Uitvoerende centrumgemeente: Nissewaard.
Eigen vermogen
1 jan
€0
31 dec
€0
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Vreemd vermogen
1 jan
€0
31 dec
€0
Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 122.000
7.12 LEERPLICHTADMINISTRATIE (TOT 23 JAAR) BRIELLE, HELLEVOETSLUIS,
NISSEWAARD EN WESTVOORNE
Vestigingsplaats:
Nissewaard
Vertegenwoordiging: n.v.t.
Programma:
3. Sociale stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
De gemeenschappelijke regeling voorziet in een regionale samenwerking op het terrein van
de leerplichtadministratie. De gemeente Nissewaard voert als centrumgemeente voor Brielle,
Hellevoetsluis en Westvoorne de wettelijke taken op het terrein van de leerplichtadministratie
uit.
De tijdelijke regeling is voor onbepaalde tijd aangegaan ter voorbereiding op een Regionaal
Bureau Leerplicht . Besluitvorming over de definitieve regeling 'Schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten Voorne-Putten' moet nog worden genomen.
Eigen vermogen
1 jan
€0
31 dec
€0
Vreemd vermogen
1 jan
€0
31 dec
€0
Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 38.550
7.13 LICHTE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ARCHEOLOGIE HELLEVOETSLUIS
Vestigingsplaats:
Rotterdam
Vertegenwoordiging: Lid: de heer P.D. Hofman
Plv. lid: de heer J. van der Velde
Programma:
3. Sociale stad
Bij besluit van 9 juli 2009 heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en
wethouders toestemming verleend voor deelname aan de lichte gemeenschappelijke
regeling.
Openbaar belang dat wordt behartigd:
Gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren van het bestuur en de ambtenaren van
de gemeente Hellevoetsluis over het beheer en behoud van het bodemarchief van
Hellevoetsluis, alsmede over het archeologisch bestel en wetgeving en de consequenties
daarvan voor de gemeente Hellevoetsluis.
Het, in overleg met de gemeente Hellevoetsluis, informeren en adviseren van derden
(bijvoorbeeld ontwikkelaars of archeologische instellingen, burgers of bedrijven) over het
bodemarchief of het archeologisch beleid van de gemeente Hellevoetsluis.
Het zorgdragen voor de archeologieparagrafen in bestemmingsplannen en de
Archeologische Waarden- en Beleidskaart.
Het opstellen en goedkeuren van Programma’s van Eisen (PvE’s) en Plannen van Aanpak
(PvA’s) conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
Het beoordelen van rapportages en het voorstellen van selectiebesluiten.
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Het melden van nieuwe vondsten en opgravingen aan Archis, het centrale archief van de
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (artikel 41 Monumentenwet
1988). Het beheren van de archeologische documentatie en het archeologisch
vondstmateriaal met betrekking tot de gemeente Hellevoetsluis conform de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie (KNA).
Het zorgdragen voor de inbreng van archeologische belangen bij het opstellen van
ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen (het opstellen van de ‘archeologieparagraaf’,
met de bijbehorende voorschriften en plankaarten).
Geraamde gemeentelijke bijdrage: Geen. Alleen voor af te nemen diensten wordt betaald.
7.14 DIENST CENTRAAL MILIEUBEHEER RIJNMOND (DCMR)
Vestigingsplaats:
Schiedam
Vertegenwoordiging: Lid: de heer P.D. Hofman
Plv. lid: de heer C.J.A. van Lith
Programma:
Aantrekkelijke stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
deelgenomen wordt aan de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR.
De dienst voert een groot aantal milieutaken uit voor de gemeente. De belangrijkste zijn de
advisering over milieuvergunningverlening en -handhaving. Voor Hellevoetsluis wordt
daartoe jaarlijks een werkprogramma overeengekomen.
Eigen vermogen
1 jan
€ 4.988.291
31 dec
€ 3.318.291
Vreemd vermogen
1 jan
€ 9.000.000
31 dec
€ 18.368.709
Geraamde gemeentelijke bijdrage: € 388.965
7.15 N.V. ENECO
Vestigingsplaats:
Rotterdam
Vertegenwoordiging: Mevr. M.P. den Brok-Swakhoven
Programma:
4. Betaalbare stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
de gemeente is aandeelhouder van de NV die tot doel heeft de infrastructuur van gas en
elektriciteit en de leverantie van gas en elektriciteit in stand te houden.
Boekwaarde aandelen 1-1-2017: € 1.298.265
44.539 aandelen nominaal € 100
Eigen vermogen
1 jan € 5.188.000
31 dec € 5.350.000
Vreemd vermogen
1 jan € 4.963.000
31 dec € 4.551.000
Resultaat (na belastingen) € 208 miljoen
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7.16 N.V. WATERBEDRIJF EVIDES
Vestigingsplaats:
Rotterdam
Vertegenwoordiging: Mevr. M.P. den Brok-Swakhoven
Programma:
4. Betaalbare stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
de gemeente is aandeelhouder van de NV die tot doel heeft de voorziening van water
(waaronder drinkwater, industriewater en gedestilleerd water) binnen het verzorgingsgebied
en de voorziening van water en gros buiten het verzorgingsgebied.
Boekwaarde aandelen 1-1-2017: € 1.583.375
34.893 aandelen nominaal € 45,37
Eigen vermogen
1 jan € 482.402.000
31 dec € 468.600.000
Vreemd vermogen
1 jan € 642.200.000
31 dec € 643.100.000
Resultaat (na belastingen) € 55.700.000
7.17 N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN(BNG)
Vestigingsplaats:
Den Haag
Vertegenwoordiging: Mevr. M.P. den Brok-Swakhoven
Programma:
4. Betaalbare stad
Openbaar belang dat wordt behartigd:
de gemeente is aandeelhouder van deze gespecialiseerde bank van en voor overheden en
instellingen voor het maatschappelijk belang. Klanten van de bank zijn decentrale
overheden, corporaties en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs.
Boekwaarde aandelen 1-1-2017: € 15.600
6.240 aandelen nominaal € 2,50
Eigen vermogen
1 jan € 3.582 miljoen
31 dec € 4.163 miljoen
Vreemd vermogen
1 jan € 149.891 miljoen
31 dec € 145.317 miljoen
Achtergestelde schulden
1 jan € 32 miljoen
31 dec € 31 miljoen
Resultaat (na belastingen) € 226 miljoen
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