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Vormen van sturing 
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Rol Provinciale Staten  
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Gemeenschappelijke regeling 

Provinciale 
Staten 

Gedeputeerde 
Staten 

Algemeen 
bestuur 

Dagelijks 
bestuur 

• Kaderstellend 
(samenwerkings-
verband, welke 
sturingsinstrumenten, 
informatievoorziening, 
financieel e.d.) 

 
• Controleur van 
Gedeputeerde Staten 
 

• Geen directe rol bij 
samenwerkingsverba
nd (behoudens bij 
statenregeling) 
 

• Vertegenwoordigt 
provincie binnen 
samenwerkings-
verband 
 

• Directe rol bij 
samenwerkings-
verband via 
eigenaars-
vergadering 
(algemeen bestuur) 
 

• Ondersteuning 
door provinciaal 
ambtelijk apparaat 

• Stelt kaders 
binnen het 
samenwerkings-
verband, aan de 
hand van inbreng 
van de 
deelnemers 
 

• Afstemmings-
orgaan 

 
• Controleur van 
het bestuur 
 

• Benoeming 
dagelijks bestuur 

• Dagelijkse leiding 
samenwerkings-
verband 
 

• Legt 
verantwoording af 
aan eigenaars-
vergadering 
(algemeen bestuur) 
 

• Ondersteuning door 
ambtenaren of 
medewerkers van de 
samenwerking 
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Protocol: aantal afspraken 

• Toezegging bij Kadernota VP 
• Inzicht in de informatievoorziening 
• Grip op sturing 
• Houvast, geen normenkader 
• Ambtelijk voorbereid 

 

beeldvorming Protocol VP 5 



Informatievoorziening  

 Sturing en verantwoording door PS  
 

 Rollen GS en PS verschillend 
 

Maatwerk in informatievoorziening 
 

 Indeling in twee groepen: licht en zwaar 
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Algemene informatie 

• Paragraaf verbonden partijen (2x) 
• Extra informatie:  

– Visie op verbonden partijen en relatie tot doelen 
– Beleidsvoornemens over VP 
– Aandacht voor risico’s / risicomanagement VP/risicoprofiel 

• Vierjaarlijkse nota en evaluatie 
• Actieve informatieplicht college 
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Verbonden partijen 

Provinciaal 
Fonds 
Nazorg 
Gesloten 
Stortplaatsen 



Afspraken op hoofdlijnen per levensfase  
Categorie complexe verbonden partijen 

Fase Wat  Hoe  

Initiatief voorbereiding deelname 
aan (nieuwe) VP 

Verkenning  
• 10 aandachtspunten 

Besluitvorming definitieve keuze VP ja / nee Bedrijfsplan 
• Zes aandachtspunten 
• GR vraagt PS-besluit 

Exploitatie het beheren en bijsturen 
van VP 

P&C-documenten 
• Zienswijze (GR) 
• Bestuurlijke reactie GS 

Herijkingsfase Flexit, bijstelling, doorgaan 
 

Evaluatie per verbonden partij  
• Wordt publiek belang provincie 

optimaal gediend (opdrachtgever) ? 
• Risico’s voor provincie? 
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Diverse gereedschappen 
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