
Toelichting Nota verbonden partijen

Voorbeeld: kadernota en begroting verbonden partij veiligheidsregio

document Betrokken  
bestuursorgaan

Beslisboom delegatie Beslisboom mandaat toelichting

algemeen College en raad Het college geeft de gemeenteraad inlichtingen 
over de uitoefening van bevoegdheden indien 
de gemeenteraad daarom verzoekt of indien 
de uitoefening ingrijpende gevolgen kan 
hebben voor de gemeente. In dat laatste geval 
wordt de gemeenteraad in de gelegenheid 
gesteld voorafgaand aan besluitvorming door 
het college in de gelegenheid gesteld wensen 
en bedenkingen kenbaar te maken. 

Het college geeft de gemeenteraad inlichtingen over de 
uitoefening van bevoegdheden indien de 
gemeenteraad daarom verzoekt of indien de 
uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de 
gemeente. In dat laatste geval wordt de gemeenteraad 
in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan 
besluitvorming door het college in de gelegenheid 
gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 

Geen verschil

kadernota, 
(ontwerp)begroting, 
tussentijdse 
rapportages en 
jaarrekening en –
verslag

 college Het college heeft erop toegezien dat de 
verbonden partij hun kadernota, 
(ontwerp)begroting, tussentijdse rapportages 
en jaarrekening en –verslag aanleveren binnen 
de afgesproken termijnen en de vorm en 
inhoud van de stukken conform afspraak is. 

Het college heeft erop toegezien dat de verbonden 
partij hun kadernota, (ontwerp)begroting, tussentijdse 
rapportages en jaarrekening en –verslag aanleveren 
binnen de afgesproken termijnen en de vorm en inhoud 
van de stukken conform afspraak is. 

Geen verschil

kadernota raad De gemeenteraad behandelt de kadernota van 
de raads- en gemengde regelingen en voorziet 
de gemeentelijk vertegenwoordiger van de 
betreffende verbonden partij van input. 

De gemeenteraad behandelt de kadernota van de 
raads- en gemengde regelingen en voorziet de 
gemeentelijk vertegenwoordiger van de betreffende 
verbonden partij van input.

Geen verschil

Begroting/ wijziging 
begroting

college/ raad De gemeenteraad delegeert het indienen van 
zienswijzen omtrent de ontwerpbegroting en 
omtrent wijzigingen van de begroting van de 
gemeenschappelijke regelingen, zoals bedoeld 
in de Wgr, aan het college. 

Delegatie:
Van delegatie is sprake als een 
bestuursorgaan zijn bevoegdheid om bepaalde 
besluiten te nemen overdraagt aan een ander 
bestuursorgaan. Dit betekent dat de 

De gemeenteraad mandateert het indienen van 
zienswijzen omtrent de ontwerpbegroting en omtrent 
wijzigingen van de begroting van de 
gemeenschappelijke regelingen, zoals bedoeld in de 
Wgr, aan het college. 

Mandaat:
Van mandateren is sprake als een bestuursorgaan de 
bevoegdheid om namens hem besluiten te nemen 
overdraagt aan een ander. Kenmerkend voor mandaat 
is dat het bestuursorgaan de verantwoordelijkheid en 

Wel of geen 
overdracht van 
bevoegdheden
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bevoegdheid over gaat van het ene 
bestuursorgaan naar het andere 
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan dat de 
bevoegdheid op grond van delegatie uitoefent 
doet dit op eigen naam en 
verantwoordelijkheid. De raad kan bij het 
delegatiebesluit aangeven hoe de raad wenst 
dat het college met de delegatiebevoegdheid 
omgaat.

zeggenschap behoudt. Hieruit volgt dat het besluit dat 
onder mandaat is genomen moet worden gezien als 
een besluit van het bestuursorgaan dat de bevoegdheid 
heeft gemandateerd. Omdat geen overdracht van 
bevoegdheden plaatsvindt, blijft ook de mandaatgever 
bevoegd om de bevoegdheid uit te oefenen.

Begroting/wijziging 
begroting

Betekent 
concreet:

College neemt een besluit omtrent het 
indienen van een zienswijze. Indien gewenst 
wordt de zienswijze geplaatst op het ris.

College neemt een besluit omtrent het indienen van 
een zienswijze. De raad behoudt daarnaast deze 
bevoegdheid ook.
De zienswijze kan worden geplaatst op het ris.evt 
indien wenselijk is er ook nog een rol voor de raad 
voordat de zienswijze is ingediend.

Bij mandaat 
behoudt de raad 
de bevoegdheid tot 
het indienen van 
een zienswijze. 
Tevens kan de 
raad bij mandaat 
invloed uitoefenen 
op de zienswijze 
die het college 
heeft 
geformuleerd. 


