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Wat zijn verbonden partijen ?
Als gemeente willen we beleidsdoelstellingen realiseren. Dit kunnen, willen of mogen we soms niet alleen doen.
We kiezen er dan vaker voor deel te nemen in een verbonden partij. Op deze manier voeren we als gemeente
niet zelf, maar binnen een aparte rechtspersoon een publieke taak of doelstelling uit. Verbonden partijen zijn
constellaties waarin we als gemeente meestal samenwerken met andere publieke of private partijen. Ze leveren
voor gemeenten een forse bijdrage aan de realisatie van allerlei, door uw raad bepaalde, maatschappelijke
doelen. Iedere gemeente heeft ze.

Waarom kiezen we als gemeente voor deelname in een verbonden partij ?
Als gemeente hebben we uiteenlopende redenen om delen van de beleidsuitvoering bij een verbonden partij
onder te brengen. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanuit het oogpunt van efficiëntie of kwaliteitsverbetering. Of om
bepaalde risico’s af te dekken. We werken als gemeente samen omdat het meerwaarde heeft. Ofwel op korte,
ofwel op langere termijn. Ook houden sommige vraagstukken niet op bij de gemeentegrens. En vragen dan ook
primair op een bovenlokale aanpak. Daarnaast zijn bepaalde verbonden partijen wettelijk verplicht. Onze
gemeente neemt onder meer deel in verbonden partijen op het terrein van veiligheid, gebiedsexploitatie, sport en
economie. Voorbeelden van verbonden partijen zijn deelnemingen (n.v.’s en b.v.’s), stichtingen en
gemeenschappelijke regelingen. Echter, niet ieder samenwerkingsverband of iedere stichting is automatisch een
verbonden partij. We gebruiken daarbij de onderstaande wettelijke definitie.

Wat is de definitie van een verbonden partij ?
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft.
 Van bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft in de verbonden partij. Ofwel uit
hoofde van een vertegenwoordiging in het bestuur. Ofwel uit hoofde van stemrecht in de
aandeelhoudersvergadering c.q. het algemeen bestuur van de verbonden partij.
 We spreken van een financieel belang als de gemeente een lening heeft verstrekt, een garantie heeft
afgegeven of aandeelhouder is, waarbij de gemeente deze financiële middelen kwijt is in geval van
faillissement van de verbonden partij en/of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen verhaald
worden op de gemeente. Voorbeelden zijn het aandelenbelang dat onze gemeente heeft in een
deelneming.
Wat staat in dit register verbonden partijen?
In dit register staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de gemeente ’s-Hertogenbosch
deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere
twee jaar zal een check en eventuele update van deze gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale
samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’s-Hertogenbosch participeert staan in dit overzicht opgenomen.
Welke relatie heeft dit register met de gemeentelijke begroting en jaarverslag?
In de gemeentelijke begroting en jaarverslag staan de gegevens van iedere verbonden partij die wel ieder jaar
wijzigen.
Deze gegevens staan in:
> de paragraaf verbonden partijen: hierin staan de financiële verantwoordingsgegevens opgenomen.
> de beleidsprogramma’s: hierin staan de beleidsmatige doelen (begroting) en realisatie (jaarverslag) per
verbonden partij opgenomen.
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Het register Verbonden partijen
Naam verbonden partij

N.V. Bossche Investeringsmaatschappij (NV BIM)
Praktische gegevens

Vestigingsplaats
Startdatum

’s-Hertogenbosch
1950

Website*

www.bimvastgoed.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm

n.v. = naamloze vennootschap

Indirecte of directe
verbonden partij
Deelnemende partijen

Directe verbonden partij

Publiek belang

De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische
bedrijvigheid in ’s-Hertogenbosch en omstreken, door:
a. Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en
onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten,
merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;
b. Het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op
enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en
ondernemingen;
c. Het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel,
economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en
ondernemingen; en
d. Het ter leen opnemen of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het
zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of
voor anderen verbinden;

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

Ruimte voor bedrijvigheid
De gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders valt onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder
Financiën en Economische Zaken (mr. J.W.F. Hoskam).
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Ambtelijke voordracht

Twee directeuren lid van de Raad van Commissarissen

Vergoeding / wet normering

Geen melding van overschrijding.

Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft 7.839 van de 7.840 aandelen in bezit.
In 2013 is één aandeel ingekocht door de vennootschap. Op dit aandeel kan
door de vennootschap geen stemrecht worden uitgeoefend. Dit aandeel van €
454 was hiervoor jarenlang in handen van de Kamer van Koophandel OostBrabant. Het aanhouden van dit aandeel paste echter niet langer in het beleid
van de Kamer. Op basis van het nog op te stellen meerjarig beleids- en
actieplan van de BIM kan worden bepaald wat er in de toekomst met dit ene
aandeel zal gebeuren.
Bestuurlijke gegevens
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topinkomens (WNT)
ABD of adoptieregeling
aanwezig?
Naam verbonden partij

ABD

N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Industriegebouwen (NV MEI)
Praktische gegevens

Vestigingsplaats
Startdatum

’s-Hertogenbosch
1948

Website

Juridische gegevens

Rechtsvorm
Indirecte of directe
verbonden partij
Deelnemende partijen

n.v. = naamloze vennootschap
Directe verbonden partij

Publiek belang

Het doel van NV MEI is de verkrijging van gronden (eventueel in erfpacht),
gebouwen (eventueel via opstalrecht) en inventaris van het complex de
Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch, de verdere ontwikkeling en exploitatie van
dat complex in alle opzichten, alsmede al datgene wat met het vorenstaande
direct of indirect in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin. Primair bestaat het publieke belang er uit dat de gemeente, via haar
aandeel in het publiek private samenwerkingsverband N.V. MEI, voor 60%
eigenaar is van het Brabanthallen complex. De MEI is een samenwerking tussen
de gemeente en de private exploitant Libéma B.V, welke in 1990 voor het eerst
gestalte heeft gekregen.
Ruimte voor bedrijvigheid

Beleidsprogramma

Het geplaatst en volgestort bedraagt € 8,75 miljoen. Het gaat hierbij om 21.000
aandelen A in het bezit van de gemeente met een gezamenlijke nominale
waarde van € 5,25 miljoen en 7.000 aandelen B met een nominale waarde van
in het totaal € 3,5 miljoen in handen van Libéma Beheer BV. Aandelen A kennen
een nominale waarde van elk € 250 en aandelen B van elk € 500.
Bestuurlijke gegevens

Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

De gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders valt onder de verantwoordelijkheid van de wethouder Financiën
en Economische Zaken (de heer J.W.F. Hoskam).
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Ambtelijke voordracht
Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)
ABD of adoptieregeling
aanwezig?

Twee directeuren lid van de Raad van Commissarissen
Geen melding van overschrijding.
ABD
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Naam verbonden partij

BV Willemspoort
Praktische gegevens

Vestigingsplaats
Startdatum

’s-Hertogenbosch
2010

Website

www.willemspoort.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm

b.v.= besloten vennootschap

Indirecte of directe
verbonden partij
Deelnemende partijen

Directe verbonden partij

Publiek belang

De BV Willemspoort heeft primair ten doel de realisatie van een nieuwe wijk door
herstructurering van het terrein tussen het Koning Willem I college en het Jeroen
Bosch Ziekenhuis.
Programma Wonen en Werkomgeving

Beleidsprogramma

In de BV participeren drie partijen: gemeente ’s-Hertogenbosch, Heijmans en
BrabantWonen. Elk hebben een beperkt kapitaal ingebracht ad totaal € 18.000.
Bestuurlijke gegevens

Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

De gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de BV valt onder de verantwoordelijkheid van het college,
in de persoon van de portefeuillehouder grondbeleid (i.c. de heer R. Geers).
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Ambtelijke voordracht

> Eén directeur lid van de Raad van Commissarissen
> Eén projectleider directielid

Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)
ABD of adoptieregeling
aanwezig?

Geen melding van overschrijding.
ABD
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Naam verbonden partij

Exploitatiemaatschappij Combibad Kwekkelstijn B.V.
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

’s-Hertogenbosch

Startdatum

In december 1994 is opgericht Aqua Indoor Rosmalen B.V. Op 19 december
2000 heeft een statutenwijziging plaats gevonden, waarbij de naam van de
vennootschap is veranderd in Exploitatiemaatschappij Combibad Kwekkelstijn
B.V.
www.kwekkelstijn.com

Website*

Juridische gegevens
Rechtsvorm

b.v.= besloten vennootschap

Indirecte of directe
verbonden partij

Directe verbonden partij

Deelnemende partijen

100% gemeente ’s-Hertogenbosch
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

De vennootschap heeft ten doel: de exploitatie van de (overdekte)
zwembad/sportaccommodatie “Kwekkelstijn” te Rosmalen aan de Sportlaan.
Programma Sport en Recreatie
De gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders valt onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder
Sport en Recreatie, dhr. Van Olden.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

Ambtelijke voordracht
Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)
ABD of adoptieregeling
aanwezig?

Eén projectleider is directielid
Geen melding van overschrijding.
ABD
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Naam verbonden partij

B.V. Zuid Nederlandse Theatermaatschappij ’s-Hertogenbosch (ZNTM)
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

‘s-Hertogenbosch

Startdatum
Website

1972 (was destijds nog een n.v. later een b.v. geworden)
www.theateraandparade.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm

b.v. = besloten vennootschap

Indirecte of directe
verbonden partij

Directe verbonden partij

Deelnemende partijen

Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

De vennootschap heeft ten doel a). het leveren van een bijdrage aan de
realisering van een hoogwaardig cultureel klimaat met divers podiumaanbod op
het gebied van podium-, toon-, en filmkunst voor een breed publiek in ’sHertogenbosch en de verre omgeving daarvan, met een tariefstelling die
bijdraagt aan de laagdrempeligheid ten aanzien van de toegang tot de geboden
producties en een zo groot mogelijke publieksparticipatie. b).Het bieden van een
basisvoorziening met een breed pakket aan grootschalige podiumkunsten en
daarbij ook de ontwikkelingen in de podiumkunsten aan bod te laten komen.

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

Cultureel klimaat
De gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering Van
Aandeelhouders valt onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder
Cultuur H. van Olden.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Ambtelijke voordracht

-

Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)

Geen melding van overschrijding.

ABD of adoptieregeling
aanwezig?

ABD
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Naam verbonden partij

Sport en Vrije Tijd ’s-Hertogenbosch N.V.
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

‘s-Hertogenbosch

Startdatum
Website*

1994
www.sportiom.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Indirecte of directe
verbonden partij

Directe verbonden partij

Deelnemende partijen

Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

Het doel is de instandhouding, ontwikkeling en exploitatie van voorzieningen
voor sport en sportieve recreatie in de meest brede zin van het woord in ’sHertogenbosch e.o.
Sport en Recreatie

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

De gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders valt onder de verantwoordelijkheid van de heer Mr. H.C. van
Olden.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Ambtelijke voordracht
Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)
ABD of adoptieregeling
aanwezig?

Eén afdelingshoofd is directielid
Geen melding van overschrijding.
ABD
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Naam verbonden partij

Bossche Banen BV
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

’s-Hertogenbosch

Startdatum
Website

Bossche Banen heette voorheen ‘Weenerflex bv”. Deze is opgericht in 1997.
www.weenerxl.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm

b.v. = besloten vennootschap

Indirecte of directe
verbonden partij

Directe verbonden partij

Deelnemende partijen

Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

Het bevorderen van de participatie op de arbeidsmarkt van personen
woonachtig in de gemeente ’s-Hertogenbosch, die een grote afstand hebben tot
de arbeidsmarkt, door het bieden van gesubsidieerde (participatie)banen en alle
daarmee samenhangende activiteiten.

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

Werk en Inkomen
De gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders valt onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder
Sociale Zaken en Sport Mr. H.C. van Olden.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Ambtelijke voordracht

Eén directeur en één controller zijn directielid (statutair directeur en
procuratiehouder)

Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)

Geen melding van overschrijding.

ABD of adoptieregeling
aanwezig?

ABD
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Naam verbonden partij

Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A.
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

Delft

Startdatum
Website*

2009
www.midwaste.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm

Coöperatieve vereniging uitsluiting van aansprakelijkheid

Indirecte of directe
verbonden partij

Directe verbonden partij

Deelnemende partijen

Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch, ACV Ede, Avalex Den Haag, BAT Tilburg,
DAR Nijmegen, Meerlanden Rijsenhout, Irado Schiedam, Afvalservice
Gemeente Breda, Omrin Leeuwarden, Saver Roosendaal, Gemeente Oss,
Gemeente Doetinchem en Cure Eindhoven.
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

Het voor haar leden bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit tegen de laagst
mogelijk maatschappelijke kosten voor wat betreft het inzamelen, bewerken en
doen verwerken van afval.
Milieurespecterende ontwikkelingen

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

De gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene ledenvergadering (ALV)
valt onder de verantwoordelijkheid van de Wethouder de heer J.W.F. Hoskam.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Ambtelijke voordracht

-

Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)

Geen melding van overschrijding.

ABD of adoptieregeling
aanwezig?

Minder dan 20% bestuurlijk belang, dus conform uitvoeringsafspraken geen ABD
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Naam verbonden partij

Enexis Holding NV
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

‘s-Hertogenbosch

Startdatum

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) is
Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf, inmiddels Enexis
geheten, en een Productie- en Levering Bedrijf. Op basis van de wet worden de
publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis. Onze gemeente had 3,73% van de
totale aandelen Essent N.V. in haar bezit.

Website

www.essent.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm

n.v. = naamloze vennootschap

Indirecte of directe
verbonden partij
Deelnemende partijen

Directe verbonden partij

Publiek belang

De vennootschap heeft ten doel het a).het (doen) distribueren en het
(doen)transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) wate,
b) het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden
van distributie en transportnetten met annexen voor energie en c).het doen
uitvoeren van alle taken die als gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de
Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld.

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

De inkomsten van de gemeente (Algemene dekkingsmiddelen)
De gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering Van
Aandeelhouders van alle deelnemingen die uit de Essent zijn voortgekomen valt
onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Financiën c.a.heer
J.W.F. Hoskam.
Ambtelijke relatie met verbonden partij
-

Ambtelijke voordracht

Gemeente ’s-Hertogenbosch bezit 3,73% van het totale aandelen.
Bestuurlijke gegevens

Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)

Terugkoppeling valt niet binnen onze raadskaders

ABD of adoptieregeling
aanwezig?

Minder dan 20% bestuurlijk belang, dus conform uitvoeringsafspraken geen
ABD

Nota bene in relatie tot Essent
Op 1 januari 2015 hadden we 6 deelnemingen die verbonden zijn aan het voormalige Essent. Dat waren Enexis, het
voormalig netwerkbedrijven van Essent en nog een vijftal deelnemingen die een administratief karakter hebben en bestaan
om de verkoop van de Essent af te wikkelen. Dat zijn vordering Enexis, cross borderlease vennootschap, claim staat
vennootschap, PBE vennootschap, en verkoop vennootschap.
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Naam verbonden partij

BNG NV

(Bank Nederlandse Gemeenten n.v.)
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

Den Haag

Startdatum
Website*

1922
www.bng.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm
Indirecte of directe
verbonden partij
Deelnemende partijen

n.v. = naamloze vennootschap
Directe verbonden partij

Publiek belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het
maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van
de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

De inkomsten van de gemeente (Algemene dekkingsmiddelen)
De gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering Van
Aandeelhouders valt onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder
Financiën, Economische Zaken en Vervoer de heer J.W.F. Hoskam.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Ambtelijke voordracht

-

Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)
ABD of adoptieregeling
aanwezig?

Terugkoppeling valt niet binnen onze raadskaders

Gemeente ’s-Hertogenbosch bezit 0,25% van het totale aantal aandelen.
Bestuurlijke gegevens

Minder dan 20% bestuurlijk belang, dus conform uitvoeringsafspraken geen
ABD
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Naam verbonden partij

Brabant Water NV
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

‘s-Hertogenbosch

Startdatum
Website*

Participatie in deze n.v. sinds januari 2015 (herindeling Maasdonk)
www.brabantwater.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Indirecte of directe
verbonden partij

Directe verbonden partij

Deelnemende partijen

Gemeente ’s-Hertogenbosch bezit 0,20% van het totale aantal aandelen.
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

Brabant Water levert drink- en industriewater aan 2,5 miljoen inwoners en aan
bedrijven in Noord-Brabant. Brabant Water zorgt voor de winning, zuivering en
distributie van water van een uitstekende kwaliteit. Dit doet zij met de laagst
mogelijke kosten en met een hoge leveringsbetrouwbaarheid.

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

De inkomsten van de gemeente (Algemene dekkingsmiddelen)
De gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering Van
Aandeelhouders valt onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder
Water en Groen de heer M. van der Geld.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Ambtelijke voordracht

-

Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)
ABD of adoptieregeling
aanwezig?

Terugkoppeling valt niet binnen onze raadskaders
Minder dan 20% bestuurlijk belang, dus conform uitvoeringsafspraken geen ABD
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Naam verbonden partij

Schoonmaak coöperatie
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

Vught

Startdatum
Website

2013
www.deschoonmaakcoöperatie.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm

coöperatie

Indirecte of directe
verbonden partij

directe verbonden partij

Deelnemende partijen

Sociale Werkvoorzieningbedrijven Diamant-groep, Weener XL en WSD in
gebied Tilburg, Eindhoven, Den Bosch
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

een leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

Participatiewet en WSW/arbeidsgehandicpaten

Ambtelijke voordracht

Een directeur is commissaris

Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)
ABD of adoptieregeling
aanwezig?

-

De gemeentelijke vertegenwoordiging in de algemene vergadering valt onder de
verantwoordelijkheid van de heer Mr. H.C. van Olden.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

nee
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Naam verbonden partij

Haverleij BV
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

‘s-Hertogenbosch

Startdatum
Website*

1998
www.haverleij.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm

b.v. = besloten vennootschap

Indirecte of directe
verbonden partij

Indirecte verbonden partij. Gemeente ’s-Hertogenbosch participeert direct in de
moederdeelneming: de BIM.

Deelnemende partijen

NV Bossche Investeringsmaatschappij, Heijmans Vastgoed Realisatie BV en
Bouwfonds Ontwikkeling BV
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

Primaire doelstelling is de realisatie van een nieuwe wijk met 1.000 woningen,
actieve recreatie en natuurontwikkeling.
Programma Wonen en Werkomgeving

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

De gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders valt onder de verantwoordelijkheid van de BIM, in de persoon
van de directeur van de vennootschap (i.c. de heer M.M.M. Horsten). Deze heeft
ten behoeve van de aandeelhoudersvergadering de portefeuillehouder
Grondbeleid van de gemeente gemachtigd als vertegenwoordiger namens de
BIM (i.c. de heer R. Geers). Dit is vanwege het grote gemeentelijk belang bij
deze indirecte deelneming.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Ambtelijke voordracht

Eén projectmanager is directielid
Eén voormalig directeur is voorgedragen vanuit de gemeente als lid van de RvC

Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)

Geen melding van overschrijding.

ABD of adoptieregeling
aanwezig?

ABD
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Naam verbonden partij

BV Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier
praktische gegevens

Vestigingsplaats

’s-Hertogenbosch

Startdatum
Website*

1999
www.paleiskwartier.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm

b.v.= besloten vennootschap

Indirecte of directe
verbonden partij

Indirecte verbonden partij. Gemeente ’s-Hertogenbosch participeert direct in de
moederdeelneming: de BIM.

Deelnemende partijen

NV Bossche Investeringsmaatschappij, NIBC Publiek Private Samenwerking
Beheer BV,Kondor Wessels Projecten BV
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

Primaire doelstelling is de realisatie van een nieuwe wijk door herstructurering
van een voormalig industrieterrein De Wolfsdonken tot een binnenstedelijk
gebied met gemengde functies, waaronder wonen, kantoren, kantoorachtige
bedrijven en voorzieningen.
Programma Wonen en Werkomgeving

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

De gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders valt onder de verantwoordelijkheid van de BIM, in de persoon
van de directeur van de vennootschap (de heer M.M.M. Horsten). Deze heeft
hiertoe ten behoeve van de aandeelhoudersvergadering de portefeuillehouder
Grondbeleid van de gemeente gemachtigd als vertegenwoordiger namens de
BIM (sinds 2015: de heer R. Geers).
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Ambtelijke voordracht

> Eén directeur is lid van de RvC
> Eén voormalig directeur is voorgedragen vanuit de gemeente als directielid

Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)

Geen melding van overschrijding.

ABD of adoptieregeling
aanwezig?

ABD
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Naam verbonden partij

Brabant Life Sciences Seed Fonds BV

Vestigingsplaats
Startdatum

’s-Hertogenbosch
2008

Website*

www.blsf.nl

Praktische gegevens

Juridische gegevens
Rechtsvorm

b.v. = besloten vennootschap

Indirecte of directe
verbonden partij
Deelnemende partijen

Indirecte verbonden partij. Gemeente ’s-Hertogenbosch participeert direct in de
moederdeelneming: de BIM.
NV Bossche Investeringsmaatschappij, NV Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij, NCB Participaties BV, Coöperatieve Rabobank ’sHertogenbosch e.o. u/a en Biox Biosciences BV
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

Doel van het fonds is om de levensvatbaarheid van de huidige en nieuwe kleine
Life Sciences bedrijven indringend te verbeteren. Het fonds ondersteunt starters
bij de voorbereiding, de start en de eerste periode door het voorzien van (start-)
kapitaal en ondersteuning door bewezen succesvolle ondernemers maar
bovenal door de geïntegreerde technologisch inhoudelijke en zakelijke
benadering. De investeringsperiode zal 6 jaar beslaan voor een totaal van 10 –
12 starters. De totale duur van het fonds zal 10-12 jaar zijn en voor de
investeerders wordt een minimaal rendement van 7% nagestreefd.
Programma Ruimte voor bedrijvigheid

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

Gemeente heeft indirect (via de nv BIM) 20% aandelen/stemrecht. De deelname
in het aandelenkapitaal in deze vennootschap valt onder de verantwoordelijkheid
van de portefeuillehouder Financiën en Economische Zaken (de heer mr. J.W.F.
Hoskam). Voorafgaande aan vergaderingen van aandeelhouders van BLSSF
vindt er overleg plaats tussen de wethouder en de directeur van de BIM. Deze
laatstgenoemde vertegenwoordigt de BIM in de aandeelhoudersvergadering van
BLSSF.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Ambtelijke voordracht

-

Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)
ABD of adoptieregeling
aanwezig?

Geen melding van overschrijding.
< = 20% bestuurlijk belang, dus conform uitvoeringsafspraken geen ABD
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Naam verbonden partij

CV Willemspoort
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

’s-Hertogenbosch

Startdatum
Website

2010
www.willemspoort.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm

Commanditaire vennootschap

Indirecte of directe
verbonden partij

Indirecte verbonden partij, de NV BIM participeert namens de gemeente in de
CV Willemspoort.

Deelnemende partijen

Er zijn drie partijen die deelnemen in de CV. De partijen hebben afgesproken dat
het maatschappelijk kapitaal van de CV maximaal € 9 miljoen zal bedragen. De
NV BIM, BrabantWonen en Heijmans hebben in eerste instantie elk € 2 miljoen
gestort bij de oprichting van de CV. Indien en voor zover er behoefte bestaat aan
extra vermogen, dan storten partijen elk (gefaseerd) € 1 miljoen extra. De
gemeente verstrekt de NV BIM het vermogen dat deze vennootschap moet
inbrengen in de CV. In de BV hebben de 3 partijen elk een beperkt kapitaal
ingebracht (totaal € 18.000).
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

Primaire doelstelling is de realisatie van een nieuwe wijk door herstructurering
van het terrein tussen het Koning Willem I college en het Jeroen Bosch
Ziekenhuis.

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

Programma Wonen en Werkomgeving
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Ambtelijke voordracht
Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)
ABD of adoptieregeling
aanwezig?

Geen melding van overschrijding.
ABD
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Naam verbonden partij

Verhuurmaatschappij De Vliert N.V.
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

’s-Hertogenbosch

Startdatum
Website

1994
Juridische gegevens

Rechtsvorm

n.v. = naamloze vennootschap

Indirecte of directe
verbonden partij

Directe verbonden partij

Deelnemende partijen

Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrije Tijd ’s-Hertogenbosch NV (5.170
aandelen) en Libéma Vrijetijdsparken B.V. (900 aandelen)
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

Het realiseren, het verhuren of op andere wijze ter beschikking stellen van
accommodaties bestemd voor activiteiten op het gebied van sport en vrije
tijdsbesteding zijn de hoofddoelstelling van de vennootschap.

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

Programma Sport en Recreatie
De gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders valt onder de verantwoordelijkheid van de heer Mr. H.C. van
Olden.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Ambtelijke voordracht

Eén afdelingshoofd is directielid

Vergoeding / wet normering
topinkomens (WNT)
ABD of adoptieregeling
aanwezig?

Geen melding van overschrijding.

Naam verbonden partij

ABD

Bosch Investerings-Fonds b.v.

Deze indirecte verbonden partij van de BIM wordt eind 2016 opgericht
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Naam verbonden partij

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

’s-Hertogenbosch

Startdatum
Website

2006
www.veiligheidsregiobn.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen

20 gemeenten in Brabant-Noord, Eenheid Oost-Brabant van het korps Nationale
Politie
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

De veiligheidsregio Brabant-Noord behartigt het belang van een doelmatig
georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de
hulpverlening in het werkgebied alsmede de voorbereiding daarop.

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

Programma Veiligheid
Bestuurlijke vertegenwoordiging in het AB en DB. De gemeentelijke
vertegenwoordiger is burgemeester drs. J.M.L.N. Mikkers.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

ABD of adoptieregeling
aanwezig?

adoptieregeling
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Naam verbonden partij

Heesch-West
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

Oss

Startdatum
Website

2014
Juridische gegevens

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen

de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Oss, en Bernheze
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

bevordering van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio
Noordoost Brabant (Heesch-West) gezamenlijke ontwikkeling, realisatie,
exploitatie en beheer van een regionaal bedrijventerrein.
het programma Wonen en Werkomgeving alsmede het programma Ruimte
voor Bedrijvigheid.
In het Algemeen Bestuur heeft wethouder J. Hoskam zitting. En wethouder Van
der Geld is zijn plaatsvervanger. In het Dagelijks bestuur heeft wethouder R.
Geers zitting. En is wethouder Van der Geld zijn plaatsvervanger.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

ABD of adoptieregeling
aanwezig?

-

21

Naam verbonden partij

Omgevingsdienst Brabant Noord
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

Cuijk

Startdatum
Website

1 oktober 2013
Juridische gegevens

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen

Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Mill en Sint
Hubert, Oss, ’s-Hertogenbosch, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel,
Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Vught en de provincie Noord-Brabant
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

In 2008 heeft de commissie Mans onderzoek gedaan naar de milieuhandhaving
in Nederland. Onder meer naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede.
De commissie concludeerde dat provincies, gemeenten en rijk onder meer door
versnippering er niet op alle punten in slagen voldoende zicht en grip te krijgen
op milieurisico’s. Vooral als het gaat om veiligheidsrisico’s, bij zogenaamde
ketenvraagstukken (‘gerommel’ met grond, afval etc.) en bij milieucriminaliteit.
De commissie adviseert daarom de krachten te bundelen in regionale diensten.
In 2009 hebben het rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen
hieraan een vervolg gegeven en zich uitgesproken voor de vorming van
landsdekkende omgevingsdiensten. De Omgevingsdienst Brabant Noord zorgt
voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

Programma Milieu respecterende maatregelen
De gemeente ’s-Hertogenbosch is bestuurlijk vertegenwoordigd in het algemeen
en dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst. Het betreft wethouder J. Hoskam.
Zijn vervanger is R. Geers.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

ABD of adoptieregeling
aanwezig?

adoptieregeling
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Naam verbonden partij

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart van Brabant
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

‘s-Hertogenbosch

Startdatum
Website

2001
www.ggdhvb.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling
de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en
Rijen, Goirle, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek,
Landerd, Loon op Zand, Mill en Sint Hubert, Oisterwijk, Oss, Schijndel, Sint
Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Tilburg, Uden, Veghel, Vught en
Waalwijk.
Bestuurlijke gegevens

Deelnemende partijen

Publiek belang

Beleidsprogramma

De GGD zet zich in voor de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied (27
gemeenten), onder meer door het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken en
het geven van vaccinaties en voorlichting.
Programma Gezondheid

Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

Bestuurlijke vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
De gemeentelijke vertegenwoordiger is wethouder U. Kâhya (DB en AB).
Ambtelijke relatie met verbonden partij

ABD of adoptieregeling
aanwezig?

adoptieregeling
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Naam zwaar regionaal
samenwerkingsverband

Brabantstad
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

BrabantStad is een bestuurlijk netwerk en heeft in die hoedanigheid geen
vestigingsplaats. Het postadres en de vestigingsplaats van het ondersteunende
programmabureau BrabantStad is gevestigd in ’s-Hertogenbosch
(provinciehuis).

Startdatum
Website

2001
www.brabantstad.nl
Juridische gegevens

Rechtsvorm

Het samenwerkingsverband heeft geen rechtsvorm. BrabantStad is een
bestuurlijk netwerk waarin wordt samengewerkt op basis van een gezamenlijke
Strategische Agenda.

Deelnemende partijen

De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond en de
provincie Noord-Brabant
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

BrabantStad streeft naar een blijvende positie in de top 5 van Europese kennisen innovatieregio’s en wil de agglomeratie- en internationale concurrentiekracht
van Brabant versterken. BrabantStad werkt aan een Aantrekkelijker,
Bereikbaarder en Concurrerender Brabant (ABC). Dit gebeurt door gezamenlijke
strategievorming, uitwerking naar concrete projecten (werkagenda) en lobby en
public affairs.
Wonen en Werkomgeving

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

BrabantStad heeft een informeel karakter. Het is geen extra bestuurslaag met
een eigen doorzettingsmacht. Steden en provincie behouden een eigen
autonomie.
Wethouder Logister is lid van de Stuurgroep BrabantStad. De stuurgroep is
verantwoordelijk voor het realiseren en uitvoeren van de werk- en lobbyagenda
BrabantStad en de regie op de samenhang binnen het netwerk.
Burgemeester Rombouts treedt samen met de andere burgemeesters en de
Commissaris van de Koning op als de ambassadeurs van BrabantStad. Zij zijn
de eerste verantwoordelijken als het gaat om public affairs en gezamenlijke
lobby richting Europa en het Rijk.
Verder zijn er portefeuillehoudersoverleggen (B5-vakoverleggen) op de thema’s
economische zaken, bereikbaarheid, samenleving, sport, duurzaamheid, cultuur,
ruimtelijke ordening en wonen.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

ABD of adoptieregeling
aanwezig?

-
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Naam zwaar regionaal
samenwerkingsverband

Stichting Agrifoodcapital
Praktische gegevens

Vestigingsplaats

‘s-Hertogenbosch

Startdatum
Website

2014
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/organisatie/bestuur-stichting-agrifood-capital
Juridische gegevens

Rechtsvorm

Stichting.

Deelnemende partijen

Gelijkwaardige vertegenwoordiging van ondernemers, overheden en
onderwijsinstellingen (3O’s).
Bestuurlijke gegevens

Publiek belang

De centrale ambitie van de Stichting is om Noordoost-Brabant te laten
excelleren als topregio in AgriFood, op basis van de Strategische Agenda met
uitvoeringsprogramma voor Noordoost-Brabant.

Beleidsprogramma
Bestuurlijk belang:
Stemrecht/bestuurszetel

Programma Wonen en Werkomgeving
Bestuurlijke vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
De gemeentelijke vertegenwoordiger is burgemeester drs. J.M.L.N. Mikkers.
Ambtelijke relatie met verbonden partij

ABD of adoptieregeling
aanwezig?

-
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