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Bijlage III  Afwegingskader  
 

 

 

      

  

 

 

         

        

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is er sprake van een publiek 
belang 

Beschrijving doel  

Niets doen en aan de markt 
overlaten     

de gemeente voert het zelf uit 
is volledige gemeentelijke 
betrokkenheid bij de 
behartiging van het publieke 
belang noodzakelijk en 
efficiënt? 

Kan de gemeente het 
publieke belang als opdracht, 
subsidie-, of regelgever 
voldoende behartigen? 

nee 

ja 

ja 

nee 

ja 

Uitbesteden of met toezicht 
van de markt uitvoeren 

nee 

Is een publiekrechtelijke 
rechtsvorm op basis van de 
Wet gemeenschappelijke 
regeling mogelijk? 

Oprichten of aangaan van een 
publiekrechtelijke 
samenwerking met 
gemeenschappelijke 
vertegenwoordiging  

ja 

nee 

Is een publiek-private 
samenwerking opportuun? 

ja 

Oprichten PPS samenwerking 
met gemeenschappelijke 
vertegenwoordiging  

nee 
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Stap 1 Beschrijving doel 
Voor het maken van de keuze of een samenwerking wordt aangegaan, is het van belang om 
de aanleiding en het doel vast te stellen. Voor welk probleem dient een oplossing te worden 
gezocht? Redenen om samen te werken kunnen zijn het bundelen van krachten, efficiënter 
werken, financiële en/of organisatorische voordelen. 

Stap 2 Publiek belang 
De samenwerking kan alleen worden aangegaan als er sprake is van een publiek belang. Het 
college dient zelf te motiveren welk publiek belang er wordt gediend.  

Stap 3 Is volledige betrokkenheid noodzakelijk en efficiënt? 

Volledige gemeentelijke betrokkenheid kan voortkomen uit een wettelijke verplichting om 
een taak binnen de gemeente uit te voeren. In sommige gevallen kan het zijn dat het 
strategisch gezien niet handig is de werkzaaheden extern uit te voeren. Daarnaast zou het 
kunnen zijn dat uitbesteden van een taak te hoge kosten met zich meebrengt. Dit vergt per 
geval een goede afweging.  

Stap 4 Kan de gemeente het publieke belang als opdracht, subsidie-, of regelgever 
voldoende behartigen? 

Is een privaatrechtelijke 
participatie mogelijk en 
opportuun? 

Deelneming in een 
privaatrechtelijke organisatie 
met gemeenschappelijke 
vertegenwoordiging  

ja 

nee 

Uitvoering door de gemeente 
zelf 

Zijn er voldoende voordelen 
om een verbonden partij aan 
te gaan?c 

Welke taken willen we 
onderbrengen? 

nee 
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In de huidige tijd komen er steeds meer initiatieven vanuit inwoners en of maatschappelijke 
organisaties. De gemeente zou hierin een faciliterende rol kunnen hebben. Het publieke 
belang kan dan gediend worden met een gemeente als subsidieverstrekker of als 
opdrachtgever.  

Stap 5 Is een publiekrechtelijke rechtsvorm op basis van de Wet gemeenschappelijke 
regeling mogelijk? 

Uit de volgorde van de vraagstelling volgt dat een publiekrechtelijke samenwerking de 
voorkeur heeft boven een privaatrechtelijke samenwerking. Deze voorkeur volgt uit de 
Gemeentewet. Publiekrechtelijke samenwerking kan ook nadelen met zich meebrengen. Ten 
opzichte van privaatrechtelijke samenwerking zal vaak sprake zijn van langere 
besluitvormingstrajecten. De keuze voor een privaatrechtelijke samenwerking dient een 
bewuste keuze te zijn.  

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient beoordeeld te worden of een 
publiekrechtelijke samenwerking mogelijk is.  

Stap 6 en 7 PPS constructie of privaatrechtelijke deelname 
Indien een samenwerking op grond van de gemeenschappelijke regeling niet mogelijk is, 
wordt gekeken of samenwerken in een PPS constructie of een privaatrechtelijke deelneming 
mogelijk is. Het afwegingskader is een beslisboom die gevolgd wordt om te komen tot een 
bewuste keuze voor het aangaan van een verbonden partij. Mocht in de praktijk blijken dat 
een privaatrechtelijke deelneming de voorkeur heeft, ondanks dat een publiekrechtelijke 
samenwerking ook een mogelijkheid is, dan zal het college dit uitvoerig motiveren in de 
documenten die worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Zwaarwegende argumenten 
kunnen zijn meerwaarde, slagvaardigheid, effectiviteit.  

Tot slot 
Als de keuze is gemaakt voor deelname aan een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke 
deelneming, dient nog de vraag beantwoord te worden of er voldoende voordelen zijn voor 
het aangaan van de verbonden partij. Het gaat hier om efficiencyvoordeel, kennisvoordeel of 
een risicospreiding. Door bewust deze vraag te beantwoorden, wordt de keuze 
weloverwogen gemaakt èn wordt de gemeenteraad van concrete eenduidige informatie 
voorzien.  

Als de keuze is gemaakt voor het aangaan van de verbonden partij, wordt omschreven welke 
taken er worden overgedragen. Hierbij valt te denken aan bedrijfsuitvoeringstaken, 
uitvoeringstaken en/ of beleidsbepalende taken.   

 

  


