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kadernota iot 2021 

 

Nieuwe onderdelen: 

Aanpassingen o.b.v. de nieuwe Wgr 

In het algemeen zijn, daar waar een link te leggen is met de Wgr, de betreffende wetsartikelen 

toegevoegd. 

Paargraaf 3.3 Verbreding van het begrip verbonden partijen 

In deze staat uiteengezet op basis waarvan de kring van verbonden partijen uitgebreid kan worden 

met instanties waar we geen bestuurlijk belang in hebben maar wel een financieel belang. Dit is vaak 

een subsidie. Deze subsidiepartners dragen ook bij aan het uitvoering geven aan de gemeentelijke 

taken en ambities. Vandaar dat deze als ze aan een aantal voorwaarden voldoen, voor wat betreft het 

toezicht, aangemerkt kunnen worden als verbonden partij. Ze kunnen op deze manier dan ook 

gemonitord worden. (zie hiervoor ook paragraaf 6.4) 

Paragraaf 5.3 (Aan) sturing van bestaande verbonden partijen. 

Deze is uitgebreid met nieuwe regelgeving in de Wgr (verstrekken van inlichtingen en instellen 

adviescommissie) 

Paragraaf 6.2 Informatievoorziening publiekrechtelijke verbonden partijen 

Aanlevertermijnen aangepast conform nieuwe Wgr en de uitbreiding voor het indienen van 

zienswijzen. 

Paragraaf 6.4 Risicomanagement 

Nieuwe en uitgebreidere wijze van risicomanagement beschreven. 

Deze geeft een manier weer op basis waarvan er een risico-inschatting (paragraaf 6.4.1) kan worden 

gemaakt van onze verbonden partijen (inclusief de grootste subsidiepartners). Aan de hand van het 

risicoprofiel wat daar uit volgt kan de mate van sturing (paragraaf 6.4.2) worden bepaald (Passief, 

Maatwerk of Actief) 

Gewijzigde onderdelen: 

Paragraaf 1.1 Aanleiding 

Paragraaf 2.3 Ontwikkelingen 

Paragraaf 6.2 Wijze waarop zienswijzen behandeld worden in de raad. 

Paragraaf 9 Paragraaf verbonden partijen → geactualiseerd o.b.v. regelgeving in het BBV 

Bijlage 3 Overzicht verbonden partijen → In het overzicht in de kadernota alleen de algemene  

   (vaste) gegevens opgenomen en de jaargegevens verwijderd. Deze zijn in actuele  

   vorm opgenomen in de Begroting en de Jaarrekening. 

Vervallen onderdelen: 

Paragraaf 1.3 Definities → Aanbeveling Commissie BBV 

 


