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4.7 Verbonden partijen
4.7.1 Inleiding
Gemeenten werken met elkaar in veel samenwerkingsverbanden. De gedachte daarachter is dat taken bij een
gezamenlijke uitvoering effectiever en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Een van de vormen van
samenwerkingsverbanden wordt gevormd door de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke organisatie, waar de gemeente bestuurlijke invloed kan uitoefenen en waarmee financiële belangen
gemoeid zijn.
Deze paragraaf geeft inzicht in de verbonden partijen van de gemeente en de risico’s die hiermee (mogelijk) gelopen
worden. Tevens worden de actuele beleidsontwikkelingen genoemd zoals opgenomen in de begrotingen 2019 van deze
verbonden partijen.

4.7.2 Belangrijkste conclusies
Uit de specifieke aandachtspunten en de nadere informatie die is opgenomen in onderstaande paragrafen komen geen
aanwijzingen dat de gemeente voor bepaalde financiële risico’s specifiek weerstandsvermogen zou moeten aanhouden.
Het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio Hollands Midden en het Streekarchief Midden-Holland is momenteel
onder het gewenste niveau. Er worden maatregelen genomen om het weerstandsvermogen weer op peil te krijgen.

4.7.3 Belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen
4.7.3.1 Regio Midden Holland
Voor regio Midden-Holland wordt uitvoering gegeven aan de in 2019 opgestelde nieuwe strategische agenda voor regionale
samenwerking "De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding" met 4 overkoepelende thema's:
• Op weg naar 2050: regio Midden-Holland energieneutraal;
• Vitale regio en bereikbare woon-werklocaties;
• Toekomstbestendige economie;
• Voldoende passende woningen van goede kwaliteit
Daarnaast wordt met Alphen aan de Rijn, Gouda en Woerden gewerkt aan het opstellen van een nieuwe meerjarige
agenda als basis voor de regionale samenwerking.

4.7.3.2 ODMH
Duurzaamheid
Het thema duurzaamheid staat prominent op de agenda bij gemeenten en provincie als gevolg van de klimaatdoelstellingen
in Parijs. Het algemeen bestuur heeft aangegeven duurzaamheidsthema’s in gezamenlijkheid af te stemmen en op te willen
pakken naar het voorbeeld van de ‘Regionale Energiestrategie’. Zij sturen aan op een regionale opschaling en versnelling.
Ook de provincie levert (gestart in 2018 en doorlopend in 2019 en 2020) een bijdrage in de vorm van ondersteuning
middels het leveren van een energietransitieregisseur.
Omgevingswet
De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. Bij het opstellen van Omgevingsvisies, gemeentelijke
Omgevingsplannen en de provinciale Omgevingsverordening is de bij de ODMH aanwezige expertise en informatie over de
fysieke leefomgeving benodigd. De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. De ODMH bereidt zich,
gezamenlijk met de opdrachtgevers en ketenpartners, voor op de toekomstige ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

4.7.3.3 Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
De Groenalliantie zet het uitvoeren van de (voorgenomen) investeringen in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls
Recreatiegebieden (tot in 2021) voort. Zij werkt daarbij samen met Staatsbosbeheer; SBB voert het beheer van de
gebieden uit maar biedt ook andere professionele inbreng. De samenwerking is eerst voor 2 jaar aangegaan (2017 en
2018). Gezien de positieve ervaringen is een nieuwe overeenkomst aangegaan per 1 januari 2019 tot 1 januari 2016.
In alle gebieden van de Groenalliantie zijn verbeteringen en aanvullingen in de recreatieve voorzieningen uitgevoerd. Een
aantal maatregelen wordt komende periode nog uitgevoerd. In de Goudse gebieden van de Groenalliantie is bij de
Oostpolder een informatief bord geplaatst over de historie van de polders rondom Gouda; er wordt nog onderzocht hoe de
verbinding met het Weegje kan worden verbeterd (ook in beheer bij de Groenalliantie). In de Goudse Hout is een
natuurspeeltuin gemaakt en is de entree aan de kant van de wielerbaan aantrekkelijker ingericht; een deel van dit werk
moet nog uitgevoerd worden. Op termijn zijn nog meer maatregelen voorzien voor de Goudse Hout; de planvorming
daarvoor is in een afrondend stadium in overleg met gebruikersgroepen en bewoners.
De Groenalliantie bekijkt in samenwerking met andere partijen welke mogelijkheden zij ziet voor wandel- en fietsroutes in
de wijde omgeving.
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