
Bestuurlijk risico 

Omschrijving Laag Gemiddeld Hoog 
Sluit het belang van de 
verbonden partij aan op het 
gemeentelijk belang? 

Ja, schuldhulpverlening moet er 
toe leiden dat zo min mogelijk 
mensen in de schulden 
zitten/komen en dat 
schuldenstress zo kort mogelijk 
duurt. Betreft een wettelijke taak 
op grond van de Wet 
gemeentelijke 
schuldhulpverlening. 

Heeft de gemeente invloed op 
de samenstelling van het 
bestuur? 

De wijze van 
samenstelling (op 
basis van het aantal 
inwoners) is 
vastgelegd in de 
regeling.  

Is de gemeente 
vertegenwoordigd in het 
bestuur? 

Dagelijks bestuur 1 stem per 
gemeente. 
Algemeen bestuur op basis van 
inwoneraantal. Momenteel 3 
stemmen. 

Hoeveel vertrouwen heeft de 
gemeente in het bestuur van 
de verbonden partij? 

Verschil van inzicht 
tussen gemeenten 
kan leiden tot 
besluiten die niet 
stroken met het 
beleid van gemeente 
Maastricht.  

Zijn er prestatieafspraken 
geformuleerd? 

Periodieke 
verantwoording 
over aantallen 
dienstverlening. 
Ontwikkelproces 
prestatie 
indicatoren 
loopt. 

Is er informeel contact met de 
verbonden partij? 

Ja maandelijks. 

Zijn er afspraken gemaakt in 
het kader van verantwoording 
en informatievoorziening aan 
de gemeente? 

Periodieke 
verantwoording over 
aantallen 
dienstverlening. 

Worden afspraken behaald? Aantallen worden 
periodiek 
gerapporteerd. Er is 
medewerking om tot 
prestatie indicatoren 
te komen. 
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Financieel risico 

Omschrijving Laag Gemiddeld Hoog 
Wat is de omvang van de 
financiële relatie met de 
verbonden partij? 

  De omvang 
groeit van 
2,3 mln in 
2022 naar 
meer dan 3 
mln in 2025. 

Is er (in voorgaande jaren) een 
structureel positief of negatief 
resultaat te zien? 

  Structureel 
negatief. 

Is de financiële rekening in lijn 
met de begroting? 

 Tot en met 2024 wel. 
Periode daarna is 
afhankelijk van de 
invoering van de 
kostendekkende 
tarieven. 

 

Heeft de verbonden partij een 
goed risicomanagement? 

 Nog steeds zorgen 
over interne 
bedrijfsvoering. 
Proces is nog niet af. 

 

Heeft de verbonden partij 
voldoende 
weerstandsvermogen? 

  Nee, er is 
geen eigen 
vermogen. 

Wat is de solvabiliteit van de 
verbonden partij? 

  0% 

In welke mate is de gemeente 
financieel aansprakelijk? 

 Gedeeltelijk. Samen 
met andere 
gemeenten 
verantwoordelijk voor 
aanvullen 
exploitatietekort. 

 

Samenwerkingsvorm 
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Mate van sturing 
Strakkere sturing via ambtelijk vooroverleg, meer afstemming op ambtelijk en bestuurlijk niveau om 
beleidslijnen te bewaken. Daarnaast andere scenario’s met betrekking tot de toegang tot en uitvoering 
van schuldhulpverlening onderzoeken in relatie tot het verbeterplan sociaal domein. 
 
Afspraken 
Geen aanvullende afspraken. 


