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4.5.6 Financieel beheer

Financieel beheer
In 2017 zijn maatregelen genomen om de afhandeling van de facturen jeugdzorg te versnellen. Hierdoor is de afhandeling
door het NSDMH van facturen jeugdzorg. De verwachting is dat alle facturen van 2017 en eerdere jaren uiterlijk juni 2018
zijn afgewikkeld. Daarnaast is gestuurd op tijdige afwikkeling van alle facturen van de Gemeente Gouda. Van het totaal
aantal facturen is 82,4 % binnen 30 dagen afgehandeld.
Ten behoeve van de verbetering van de vastlegging van AO/IC maatregelen en ter bevordering van een eenduidige
werkwijze daarbij is het pakket key2control aangeschaft. Dit zal in 2018 worden geïmplementeerd.
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4.6 Verbonden partijen
4.6.1 Inleiding

Verbonden partijen zijn gemeentelijke samenwerkingsverbanden of deelnemingen die gevormd zijn om bepaalde taken
bijvoorbeeld efficiënter uit te voeren. De gemeente Gouda heeft in de rechtspersonen bestuurlijke invloed en/of financiële
belangen.
Het toezicht op de uitvoerende werkzaamheden is een verantwoordelijkheid van de besturen van de verbonden partijen.
Het toezicht ligt dus niet meer bij de afzonderlijke gemeenteraden. Steeds meer taken worden vanuit de wens om
regionaal samen te werken ondergebracht in gemeenschappelijke regelingen. Dat betekent dat steeds meer geld vanuit
gemeentelijke begrotingen naar regionale organisaties gaat. De gemeentelijke bijdrage van Gouda aan de verbonden
partijen bedraagt in 2017 € 34,5 miljoen (2016 € 36,1 miljoen).
Een continu vraagstuk is op welke wijze het samenspel met de verbonden partijen verbeterd kan worden. In het bijzonder
gaat het erom de democratische legitimiteit zo goed mogelijk te waarborgen.
Het aangaan van samenwerkingsverbanden, de vertegenwoordiging in de verbonden partijen en de wijze van besturing en
toezicht zijn beschreven in de Nota verbonden partijen. Een evaluatie of deze geactualiseerd moet worden was voorzien in
2017. Vooruitlopend hierop is binnen de ambtelijke organisatie een inventarisatie gehouden over ’nieuwe aspecten’ die een
plaats moeten krijgen in een nieuwe Nota. In dit kader kan worden genoemd: informatiebeveiliging en privacy wetgeving,
verscherpte rechtmatigheidseisen, wet modernisering VPB.
Op initiatief van de gemeentesecretarissen zijn pilots gestart bij de Veiligheidsregio, RDOG en ODMH voor het realiseren
van verbeterpunten in het toezicht. Onder andere hoe de gemeenteraden meer te betrekken bij en inzicht te geven in de
verbonden partijen. Een ander aspect is het onderzoeken van de mogelijkheden om de planning- en controlcyclus van
de verbonden partijen meer synchroon te laten verlopen met die van de gemeenten. Deze evaluaties zijn nog niet allen
afgerond. Na afronding van de evaluatie van de pilots wordt de Nota in de loop van 2018 geactualiseerd.

4.6.2 Gemeenschappelijke regelingen
4.6.2.1 Regio Midden Holland

Openbaar belang en visie
De gemeenten in de regio Midden-Holland werken samen om strategische onderwerpen en hun belangen gezamenlijk te
behartigen.
Zorg voor kwetsbare inwoners, stimuleren van innovatie en duurzaamheid voor ondernemers, een aantrekkelijke woon- en
werkomgeving, het stimuleren van recreatie en zorgen voor een goed bereikbare regio zijn onder andere speerpunten waar
de inhoudelijke focus op ligt.
Ontwikkelingen 2017 en eventuele risico's
De regionale strategische programma’s worden vanuit de gemeenten in onderling overleg geregeld. Op basis van de
strategische agenda Midden-Holland zijn in 2017 per bestuurlijk overleg uitvoeringsprogramma’s opgesteld.
Het jaar 2017 was het tweede jaar waarin gewerkt is vanuit de nieuw gevormde netwerkorganisatie. Zoals bij de start
van de aangepaste gemeenschappelijke regeling was afgesproken heeft in 2017 een evaluatie van deze vernieuwde
samenwerking plaatsgevonden. Door relatief snel na het vaststellen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling te
evalueren kan tijdig een aantal verbeteringen worden aangebracht in de regionale netwerksamenwerking. Het belangrijkste
vastgestelde uitgangspunt hierbij is dat de inhoud in de netwerksamenwerking voorop dient te staan. In 2017 is in het
verlengde hiervan door alle programma’s gewerkt aan het opstellen van een concrete uitvoeringsagenda. Er zal dan ook
geïnvesteerd worden in nieuwe verbindingen die behulpzaam zijn om de inhoud verder te brengen. Denk hierbij aan overleg
tussen burgemeesters en gemeentesecretarissen evenals gezamenlijk overleg tussen de voorzitters van bestuurlijke
overleggen.
Meer informatie over de inhoudelijke bereikte resultaten is te vinden in hoofdstuk 3.8.3 onder bestuur.
Meer informatie: www.regiomiddenholland.nl

4.6.2.2 ODMH

Openbaar belang en visie
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen zij
door de uitvoering van de milieutaken voor de hele regio en de provincie Zuid-Holland en de bouw- en woningtoezichttaken
voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Zuidplas, Waddinxveen en de provincie Zuid-Holland.
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