
Contracten - 328

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 18

Samenwerking Oudewater - Woerden
Afspraken governance
vo',lxt))v Wiq ,r.:l ël,èRyjyëy,y,,,yjKgyi, yy yyyëttq, )t'N) ,: , ,yy, ;#,t,,ù?, , ,w...|,, Là.i'è, y,'),) yo
0) *Ti)L',;L:;L'$j;$ïji)jài,k$$ o'è ')t ''','y,u'èyè,'è,èCèyggyyyyjE(''è'',è',:'ër ïïllïkjjï, tw' t,:èè ) a tjtt èï ),v '-'f.ï tk,ëèyry,,;,ëyë,;ë,ë,ëë,yt,)yy,'jy-sj ëty yy
ytytlitt), t, yt. y).r,;yt y yujujgjj jjrjzy ,ju , , ry y,, y ,
; èj ( qù; jg éù ë jyj jy yjo j g g g j g
; 'j .. . .. .. . ( @. . .. ... . . .
Vastgesteld in stuurgroep
d.d. 14 oktober 2014



Contracten - 328

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 18

1- Inleidin g
Deze set van governance afspraken is opgesteld ten behoeve van de ''Samenwerking Oudewater en
Woerden''. De afspraken zijn een nadere uitwerking van wat via de ''Kaderstellende
Dienstverleningovereenkomst Oudewater en Woerden'' (DVO) is overeengekomen, en wat in de
''richtinggevende uitspraken'' door beide Raden is vastgesteld. Waar deze afspraken Iijken af te wijken
van de DVO, moet dit gelezen worden als een nadere invulling.
De volgende informatiebronnen zijn gebruikt om tot dit voorstel te komen:
. Inventarisatie van huidige reeds functionerende samenwerkingsverbanden, door bestudering
van hun governance-afspraken O.a. in de BEt-combinatie (Blaricum, Eemnes, Laren),
Groningen-Ten Boer, Amstelveen-Aalsmeer, BAR (Barendrecht, Alblasse|aard, Ridderkerk),
Zoetermeer-pijnacker-Nootdorp, Amstelveen-Aalsmeer, Duo+-gemeenten, Capelle a/d Ilssel-
Krimpen a/d llssel.
Diepere bestudering van ervaringen van samenwerkingsverbanden door onderlinge bezoeken.
Hierbij is er gesproken met: Zoetermeer-pijnacker-Nootdorp, Amstelveen-Aalsmeer DUO+-
gemeenten, Capelle a/d llssel-Krimpen a/d IJsseI./
Enkele voorgesprekken met bestuurders en gemeentesecretarissen van beide gemeenten
Diverse brainstorm- en gespreks-sessies in het programmateam
. Gesprek met de directie van de gemeente Woerden 16-7-2014
Voorgesprek in regiegroep 28-8-2014
Gesprek met ''pilot''-verbinders op het sociale domein, Karolijn van den Heuvel en Andries
Knevel 1-9-2014
. Feedback van teammanager Concern 10-9-2014
1 .1 . Governance
Governance is geen vaststaand en eenduidig begrip. Voor het bedrijfsleven (vennootschappen) wordt
als definitie voor ''corporate governance'' gebruikt:
''corporate Governance gaat over besturen en beheersen, over veran|oordelijkheid en zeggenschap,
en over verantwoording en toezicht'' (commissies Peters en Tabaksblat)
Voor de Rijksoverheid is een definitie opgesteld door het ministerie van Financiën:
''Governance is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en
toezicht houden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van de
doelstel:lingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen
ten behoeve van belanghebbenden.''
In het programma Werken voor Oudewater en Woerden hebben wij deze opgave opgepakt als het
invulling geven aan het proces van opdrachtverlening en bestuurl|jke ondersteuning. De invulling
hiervan Ievert een cruciale bijdrage aan de strategische doelstelling van het programma ''beide
besturen hebben het gevoel goed bediend te worden door de nieuwe organisatie'', maar ook aan de
doelstelling ''verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening''. Dit voorstei gaat over hoe de
opdrachtgevende en opdrachtnemende gemeente (resp. Oudewater en Woerden) en/oor gaan zorgen
dat opdrachten helder en eenduidig van Oudewater naar Woerden komen, op de juiste wijze worden
e'I'nterpreteerd en cf. afspraak worden uitgevoerd. Noem het het ''account-werk'' of zoals eerder
9
gebruikte terminologie, de éne stekker en de meerdere stopcontacten. Het gaat over het gevoel van
grip, op het proces en op de inhoud.
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Deze opgave kent twee invalshoeken:
Inhoud:
Hoe wordt de inhoudelijke ondersteuning van de (Oudewaterse) bestuurders georganiseerd? Hoe kan
de opdrachtgever Oudewater goed worden gefaciliteerd in zijn opdrachtgevend,e rol: het formuleren
van opdrachten en in de uitvoering van het bestuurlijke werk?
Proces:
Welke instrumenten en rollen worden gehanteerd om het proces van opdrachtverlening transparant en
rechtmatig te Iaten verlopen? Hoe kan Oudewater het verloop van de uitvoering monitoren?
1.2. Andere samenwerkingsverbanden
Uit de inventarisatie van reeds functionerende samenwerkingsverbanden maken we op dat vrijwel alle
samengevoegde organisaties werken met zgn. beleidsregissseurs of een staf: enkele medewerkers
die aan de opdrachtgevende kant zorgen voor een heldere formulering van vragen en opdrachten en
deze 'wegzetten' via contactpersonen in de opdrachtnemende organisatie. Voor zover wij kunnen
nagaan is hier altijd sprake van een nrn-reliatie - aan beide 'kanten' van de verbinding hebben
meerdere personen een rol in het stroomlijnen van opdrachtverstrekking, -intake en -uitvoering.
Grootste risico's hierbij zijn:
4. de opdrachtgevende organisatie creërt een ''parrallelorganisatie'', waardoor dingen dubbel
gebeuren en verantwoordelijkheden onduidelijk belegd zijn. Hierdoor ontstaat veel extra werk,
en worden er extra coördinatiekosten gecreëerd.
. de opdrachtnemende organisatie stuurt teveel op uitvoering (esiciëntie en harmonisering) en
verliest daarbij het oog voor de specifieke belangen per bestuurlijke klant
incidenten worden uitvergroot, waardoor er een sfeer van controle en wantrouwen ontstaat
de formele afspraken voeren de bovenhand, waarbij de wens tot samenwerking ondergeschikt
lijkt te gaan worden.
Oudewater en Woerden hebben reeds ervoor gekozen aan de opdrachtgeverskant (Oudewater) alleen
de gemeentesecretaris als verantwoordelijke aan te stellen voor de (formele) opdrachtgeversrol.
Vanuit de organisatie wordt de gemeentesecretaris van Oudewater ondersteund in zijn
opdrachtgevende rol, en worden bestuurders ondersteund in hun inhoudelijk-bestuurlijke rol. Ook
hierbij zijn risico's te onderkennen:
De éne contactpersoon in Oudewater (''stekker'') kan een kwetsbare schakel zijn.
Kwetsbaarheid geldt hierbij zowel voor wat betreft zijn adviseursrol, zijn kennis met betrekking
tot (on-) mogelijkheden van de organisatie, en zijn competenties met betrekking tot de
relEationele rol naar de organisatie van de gemeente Woerden toe.
De organisatie kan de neiging krijgen teveel ''de Woerdense manie/' als standaard te gaan
hanteren doordat er een te kleine inbreng vanuit het Oudewaterse bestuur is vanuit de dunne
stekker-stopcontacten-schakel.
* De inhoudelij ke ondersteuning van de wethouders zou (te) fragiel kunnen worden, waardoor
bestuurders van Oudewater hun gevoel van ''grip'' kwijt kunnen raken.
In dit governancevoorstel wordt daarom specifieke aandacht besteed aan de manier waarop
bovenstaande risico's ondervangen worden.
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2. Algemene uitgangspunten
Voor de set van afspraken die worden gemaakt rondom de governance, zijn dit de uitgangspunten
waarop we ons gaan baseren (deze uitgangspunten zijn identiek voor de financiële kaders en de
samenwerking in zijn geheel, echter hier specifiek uitgewerkt voor governance-vraagstukken).
Samenwerking draait om gemeenschappelijkheid, geen gescheidenheid.
Regels van het normale verkeer
3. Gerechtvaardigd vertrouwen
2.1. Samenwerking draait om gemeenschappelijkheid, geen
gescheidenheid.
Er zijn twee besturen. Bediend door één ambtelijke organisatie. Gemeenschappelijk daarin is dat
zowel de besturen als de ambtelijke organisatie producten en diensten willen realiseren die zoveel
mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de maatschappij. Daaëoe moet de organisatie beide
samenlevingen kennen, en kunnen inspelen op beide bestuurlijke werkelijkheden. In het
programmadocument is dat vedaald in het uitgangspunt 'iedereen werkt voor twee besturen''.
De colleges van Oudewater en Woerden werken beiden collegiaal. Dat betekent dat ze spreken vanuit
het college, en optreden namens hun college. Hoewel de twee colleges collegiaal met elkaar omgaan,
is er geen sprake van onderling collegiaal bestuur; dat is nadrukkelijk ook niet het uitgangspunt. In de
interbestuurlijke samenwerking bij het werken met één gezamenlijke organisatie is het echter wel
noodzakeiijk dat er optimaal gekeken wordt naar samenwerking. Dat komt de uitvoering ten behoeve
van beide gemeenten ten goede. De insteek zal zijn wat doen we samen, en op welke punten willen
we van elkaar a|ijken'', in plaats van alleen het formuleren van eigen wensen. Het verdient de
voorkeur dat wethouders op inhoudelijke dossiers die afstemming vroeg in het beieidsproces zoeken',
het management op die wijze aanspreken, en als podefeuillehouder de gezamenlijke keuzes ook
uitdragen naar het eigen college en de eigen raad toe. Wethouders onderbouwen zo hun eigen
standpunt, inclusief het gezamenlijke deel ervan!
Beide besturen moeten adequaat kunnen sturen op de organisatie', daarvoor is het noodzakellij,k dat
het bestuur van Oudewater de organisatie ook kent, en de weg weet naar de juiste personen/teams in
de organisatie. De gemeentesecretaris ven Oudewater en de volledige directie van Woerden spelen
hierin voor de bestuurders een belangrijke rol. Voor de bestuurlijke sturing op de organisatie gelden de
gebruikelijke documenten namelijk coalitie-akkoordEt-en), collegeprogrammat's) en daaruit volgend de
jaarlijkse programmabegrotingt-en). Deze documenten zijn NIET gemeenschappelijk', hun proces van
totstandkoming deels wel, De vertaling van de programmabegrotingen naar de organisatie vindt plaats
door het management van Woerden. In deze fase wordt de gemeenschappelijkheid vormgegeven.
Deze werkwijze is een gebruikelijke werkwijze binnen het openbare bestuur. Het creëren van één
ambtelijke organisatie doet weinig af aan deze werkwijze. Bij de inrichting van de governance-
afspraken biijven we daarom zo dichtbij, rnogelijk de gebruikeiijke manier van werken, gebruik makend
van reeds bestaande instrumenten, bevoegdheden en taken.
2.2. Regels van het normale verkeer
Een simpele en alles omvattende regel is 'Gebruik te allen tijde Je gezonde verstand''. In de praktijk
kan deze regel echter op verschiiliende wijzes worden uitgelegd. Daarom kort toegelicht:
Respectvol met elkaar omgaan. Dit houdt ondermeer in dat bestuurders van beide gemeenten én de
ambtelijke organisatie mét, en niet 6ver, elkaar praten. Los van de afspraken die er worden gemaakt,
is het van cruciaal belang dat de ve|achtingen die men kan hebben van de ambtelijke organisatie
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uitgesproken en wederzijds gekend zijn. Daar bestaan geen medicijnen'' voor, dat zal groeien
gedurende de samenwerkingsperiode door middel van gesprekken. De wens tot onderling
harmoniseren van beleid waar mogelijk, en de wens tot a|ijkend beleid waar (politiek) wenselijk is
een opgave voor de bestuurders van beide gemeenten onderling, daarbij ondersteund door adviezen
vanuit de organisatie.
Houding en gedrag. Het gemeenschappelijke zoeken. Niet de verschillen. De samenwerking is gericht
op de Iange termijn en vanuit dit perspectief is het voor beiden soms geven, soms nemen. Natuurlijk
zit er soms spanning en zijn de belangen soms tegengesteld. Dan is het ook belangrijk om die
bespreekbaar richting elkaar te maken, in te Ieven in elkaars situatie en naar oplossingen te zoeken.
Dit via constructief overleg waarin de formele regels als redmiddel worden gezien en niet als leidend.
Zelfreflectie, -evaluatie en -management. Richting de samenwerking stellen bestuurders en ambtelijke
organisatie zich altijd vragen als: wat is mijn eigen rol, hoe kan ik het anders doen zodat we tot een
betere oplossing komen en wat is mijn bijdrage daarin? Niet het eigen belang prevaleert daarin, wel
het gezamenlijk belang. Rolvasthejd en het niet in elkaars verantwoordelijkheidsgebied gaan zitten zijn
daar een cruciale randvoo|aarde voor. Ook betekent het dat beide gemeenten reëel moeten zijn in
wat wel en niet mogelijk is binnen de beschikbaar gestelde middelen.
2.3. Gerechtvaardigd vertrouwen
Vertrouwen is de ve|achting dat mensen of
dingen ons niet in de steek laten, ook al is dat
wel mogelijk. Vedrouwen is de bereidheid dat
risico te Iopen en is tweezijdig. Vertrouwen is
geen containerbegrip. Het draait om feitelijk
gedrag dat je laat zien (1), investeren in de
relatie (2) kennis en competenties (=
bekwaamheid en bereidheid) (3) en
zelfreflectie (4). Hard werken dus vanuit beide
kanten.
Binnen de samenwerking werken we vanuit
het concept van gerechtvaardigd vedrouwen.
Dit betekent dat je denkt en handelt vanuit een
positieve grondhouding en dat je dit wel iedere
keer op basis van feiten checkt. Anders
ontstaat goedgelovigheid, besluiteloosheid of achterdocht. Binnen dit concept staat vertrouwen niet
tegenover wantrouwen. Zie ook de figuur waarin er vier typen vertrouwen blijken te zijn. Wanneer
mensen gedrag vertonen waaruit blijkt dat mensen geen vedrouwen, blind vertrouwen hebben of
wantrouwig te zijn, dan zijn mensen aanspreekbaar daarop. Zie hiervoor ook de regels van het
normale verkeer. Grootste valkuil als er geen sprake is van vedrouwen: in plaats van te werken aan
de relatie (bespreekbaar maken), wordt steeds meer gedetailleerde informatie opgevraagd of gaan
we het over de inhoud hebben.
I
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3. Voorstel inrichting governance
3.1 Uitgangspunten
Aanvullende specifieke uitgangspunten die we gehanteerd hebben bij dit voorstel:
. Het sturingsproces op de organisatie werkt voor beide besturen hetzelfde. Om de vergrote
afstand van het Oudewaterse bestuur tot haar organisatie te ondervangen, worden er enkele
extra maatregelen getroffen gericht op grip en comfort.
. Op maat keuzes die passen bij de verschillende typen governance die gevraagd worden.
Rolvastheid: verantwoordelijkheden belegd bij de juiste rol, geen dubbeling van ''petten''
Robuustheid: contactpersonen hebben niet alleen een verbindingsrol, maar beschikken ook
over de doorzettingsmacht (het mandaat) om opdrachten in werking te zetten.
Wethouders worden ondersteund op hun specifieke bestuurlijke opgaven
@ Zo dichtbij mogelijk de gebruikelijke manier van werken, gebruik makend van reeds bestaande
instrumenten, overlegvormen, bevoegdheden en taken.
Voor wat betreft de typen governance maken we een verschil tussen
1 . het operationeel opdrachtgeverschap (de formele bewakingslijn van alle afspraken zoals
vastgelegd in de Uvo's/teamplannen)
2. het inhoudeljk opdrachtgeversschap op de going concern-taken (reguiiere beleidsprocessen,
uitvoeringsprocessen, dienstverleningsprocessen)
3. het inhoudelijk opdrachtgeverschap bij bestuurlijk-politieke opgaven en grote thema's.
Dit onderscheid is van belang omdat de gewenste vorm van sturing niet in alle gevallen even intensief
of inhoudel:ijk van aard behoefl te zijn.
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Samengevat ziet de voorgestelde governance-structuur er voor Oudewater als volgt uit:
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In paragraaf 4 worden alle bovengenoemde vormen van governance verder uitgewerkt. Eerst gaat
deze notitie in op de veranderende rollen en de be'l'nvloedingsmogelijkheden van opdrachtgever en -
nemer.
3.2 Kaders en sturing van de Raad
Door de fusie van de ambtelijke organisatie veranderen enkele rollen. Voor de interne verhouding
tussen raad en college blijft de situatie in beide gemeenten echter ongewijzigd. Op hoofdlijnen is de
verantwoordelijkheidsverdeling, specifiek ten aanzien van de samenwerking, als volgt:
Raad Kaders stellen De raad kan algemene kaders stellen, waarbij gedacht kan worden aan
het belang dat de raad heeft bij deze samenwerking. Daartoe kan de
raad bij,voorbeeld aangeven hoe vaak zij geinformeerd wil, worden.
Ook kan de Raad specifieke kaders stellen ten aanzien van de inhoud
van de uitvoering door de organisatie. Dit wordt vastgelegd in de
ro rammabe rotin
Controleren De raad controleed of de taken worden uitgevoerd conform de kaders en
beoordeelt of het college de uitvoering voldoende bewaakt en bijstuurt
waar nodi .
College Toezicht Het Is de taak van het college toezicht te houden op de uitvoering.
Daarloe behoort het monitoren en inzichtelijk maken van voortgang,
geleverde prestaties, geleverde kwaliteit, kostenontwikkeling en
risicobeheersin .
Verantwoordin Het colle e le t aan de raad verantwoordin af over de uitvoerin .
Bij de invoering van de nieuwe organisatie ontstaat een nieuwe situatie. Oudewater treedt op als
opdrachtgever en zal de governance-aspecten moeten waarborgen door goed opdrachtgeverschap.
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Voor Woerden geldt hetzelfde voor het opdrachtnemerschap. De mogelijkheden voor rechtstreekse
bijsturing van de organisatie voor het College van Oudewater worden beperkt. De Woerdense
organisatie zal als opdrachtnemer, ook de belangen van Oudewater in acht nemen. Hoe de
organisatie dat doet, staat beschreven in hoofdstuk 4.
De be'l'nvloedende rol van de Raad van Oudewater biijft intact; de programmabegroting is het Ieidende
instrument daarvoor en vormt de input voor de uitvoeringsovereenkomsten/teamplannen. In de
teamplannen worden de kaders vanuit de Oudewaterse programmabegroting vertaald naar
uitvoeringszaken. De inhoud van de teamplannen kan niet afwijken van de kaders en afspraken (ook
financiële) zoals in de programmabegroting van Oudewater gesteld.
De raad spreekt het College van Oudewater aan op de uitvoering in de gezamenlijke organisatie. Ook
daarbij zijn er geen verschillen ten opzichte van de huidige situatie.
3.3 Opdrachtgeverro! van de gemeentesecretaris Oudewater
De gemeentesecretaris van Oudewater is eerste adviseur van het College van BAW van de gemeente
Oudewater, en tevens opdrachtgever voor de uitvoering in de ambtelijke organisatie van de gemeente
Woerden. Bij de vervulling van die eerste rol zal zijn ven/anging gevonden worden in de directie van
de gemeente Woerden' waarbij de eerste Ioco-secretaris eerste vervanger zal zijn vervotgens tweede
en derde loco.
Bij de ven/ulling van die tweede rol heeft hij, in ieder geval de volgende instrumenten en overleggen ter
beschikking:
Programmabegroting Oudewater. Deze wordt opgesteld door d'e ambtelijke organisatie van de
gemeente Woerden, onder uitdrukkelijke regie van de gemeentesecretaris Oudewater.
. Teamplannen. De delen van de teampiannen die de uitvoeringsovereenkomsten van
Oudewater met Woerden betreffen, worden voor akkoord ondedekend door de
gemeentesecretaris van de gemeente Oudewater. Bij tussentijdse grote wijzigingen op de
teamplannen/ uitvoeringsovereenkomsten, of de vaststelling van meer-werkafspraken, tekent de
gemeentesecretaris na bestuurlijk akkoord van het College van Oudewater de nieuwe
afspraken. Een procedure-voorstel voor aanpassing van gemaakte afspraken wordt nog
ontwikkeld. Het instrument bestuursopdracht kan daarvoor doorontwikkeld worden,
. Maandelijks operationeel overleg tussen beide gemeentesecretarissen (of directielid specifiek
belast met de samenwerking). In dit overleg staat de uitvoering van de teamplannen centraal.
Tevens krijgt de gemeentesecretaris van Oudewater via dit overleg inzicht in het functioneren
van de organisatie. In dit overleg kan de gemeentesecretaris van Oudewater bijsturen op (het
bereiken van) de prestaties door de organisatie.
Hoewel de gemeentesecretaris van Oudewater geen leidinggevende is in de organisatie is het van
groot belang dat hij zowel op inhoud als op het gebied van ontwikkelingen in de organisatie, een goed
en overkoepelend beeld heeft van wat er speelt. Ten behoeve van zijn adviesrol aan het College van
Oudewater moet hij adequaat kunnen inschatten wat de (onlmogelijkheden van de organisatie zijn, en
zo kunnen (bij-lsturen op ve|achtingen tijdens de besprekingen in het Oudewaters College. Hiertoe
worden de volgende overleggen gevoerd:
. Inhoud: de gemeentesecretaris neemt waar nodig deel aan de podefeuil,lehoudersoverleggen.
Bij de going-concern-overleggen als ven/anger van het Collegelid, bij de
thema's/opgavegerichte podefeuillehoudersoverleggen als strategisch adviseur.
. Themasessies met de directie van de gemeente Woerden. Wekelijks bespreekt de directie van
de gemeente Woerden grotere (bedrijfsvoerings-londe|erpen, of onde|erpen die in
ontwikkeling zijn, in themasessies. De gemeentesecretaris van Oudewater sluit wekelijks aan bij
deze overleggen en krijgt zo een adequaat beeld van de organisatie.
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De gemeen,tesecretaris van de gemeente Oudewater vervult nu ook de rol van concerncontroller. Die
rol wordt per 1-1-201 5 overgenomen door de directeur/concerncontrol,ler van de gemeente Woerden,
die de financiële ontwikkelingen van de gemeente Oudewater volgt en ook de contactpersoon is voor
de accountant. De concerncontroller heeft een eigenstandige adviesbevoegdheid naar beide besturen
en de directie omtrent doelmatigheid en rechtmatigheid in de gemeentelijke organisatie. Daarmee is
de controlerende rol van de raad van Oudewater gewaarborgd.
3.4. Opdrachtnemerrol gemeentesecretaris Woerden
Ook in het takenpakket van de gemeentesecretaris van Woerden is er een hzerandering. Door het
toevoegen van de opdrachtnemerstaak wordt het takenpakket vergroot/verzwaard. Als
eindverantwoordelijk leidinggevende heeft de secretaris twee opdrachtgevers, die mogelijk
verschillende eisen stellen aan de uitvoering. De complexiteit kan toenemen als bijvoorbeeld het uit te
voeren beleid niet is geharmoniseerd en er andere eisen worden gesteld aan de dienstverlening.. De
organisatie neemt in omvang toe, en er komen Mee locaties bij waar vandaan de dienstverlening
vorm gegeven moet worden (stadskantoor en stadserf Oudewater). Ook de informatievoorziening
vraagt meer aandacht als er voor twee opdrachtgevers gerappodeerd en verantwoord moet worden.
Tussen de beide gemeentesecretarissen dient overeenstemming te zijn over de opdracht en de
voo|aarden. Van de kant van de opdrachtnemer Woerden kunnen daarbij mogelijke risico's worden
benoemd (haalbaarheid, planni.ng, kosten, kwaliteit) die vervolgens in de monitoring extra aandacht
krijgen.
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4. Invulling van de governance-structuur
4.1. Instrumenten, teamplannen en bestuursopdrachten
Naast de bestaande sturingsinstrumenten van programmabegroting en bestuurs- en
managementrappodages, staat het nieuwe instrument teamplan (= uitvoeringsovereenkomst)
centraal. In teamplannen komen de opdrachten vanuit beide programmabegrotingen bij elkaar in de
vorm van prestatie-afspraken, en komt de zoveel mogelijk gestandaardiseerde uitvoering van going
concern bij elkaar in de vorm van prestatie-indicatoren. De uitvoering van het teamplan is de integrale
verantwoordelijkheid van de teammanager. De maandelijkse managementrappodages komen voort uit
de afspraken in deze teamplannen. Ook bestuurlijke rappodages worden gebaseerd op dit
informatiesysteem. In alle teamplannen wordt een risicoparagraaf opgenomen waarbij wordt
aangegeven:
. Welke risico's zich in de uitvoering voor zouden kunnen doen
. De kans (%) dat het risico zich gaat voordoen
Welk effect dit dat gaat hebben voor beide afzonderlijke padijen
Welke maatregelen kunnen worden getroffen om het risico te vermijden resp. maatregelen die
genomen zijn voor het geval het risico is ingetreden (bijv. reseweringen, voorzieningen e.d.)
Schematisch ziet het teamplan er als volgt uit:
Daarbij zijn de going concern-afspraken en prestatie-indicatoren (kwaliteit, aantallen, normen)
grotendeels identiek ten behoeve van gestandaardiseerde uitvoering en daarmee e|icientie- en
kwaliteitswinst ten opzichte van de huidige situatie.
Opgavegerichte afspraken zijn voor de gemeenten Oudewater en Woerden alleen op dîe punten
identiek waar gelijke beleidsambities en -visies bestaan. Op andere opgaven is er ruimte voor
maatwerk.
Deze inrichting sluit aan bij de wijze waarop de organisatie van de gemeente Woerden wordt
aangestuurd:
. Dienstverlening wordt procesmatig aangestuurd: prestatie-afspraken op sewicenormen of
aantallen produkten, sturing en uitvoering gericht op betrouwbaarheid. Hierbij wordt maximaal
gekeken naar standaardisatie-mogelijkheden in de uitvoering.
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* Beleidswerk wordt opgavegericht aangestuurd (prestatie-afspraken voornamelijk via de
programmabegroting, maximaal bekijken van harmonisatie-mogelijkheden)
Waar aanvulElend op of afwijkend van de teamplannen/uitvoeringsovereenkomsten tussentjds nieuwe
afspraken worden gemaakt, zal er gebruik gemaakt worden van bestuursopdrachten, Dat gebeurt ook
bij inhoudelijke afspraken, maar in ieder geval bij afspraken die meer- of minder-werk voor de
gemeente Oudewater inhouden. Daarbij Iigt de beslissingsbevoegdheid bij het Colilege van de
gemeente Oudewater. Het instrument bestuursopdracht wordt daadoe in 2015 (door-lontwikkeld in
samenspraak met beide Colleges en gemeentesecretarissen.
4.2 Overlegvormen
De samenwerking tussen Woerden en Oudewater brengt andere overlegvormen met zich mee zowel
bestuurlijk als ambtelijk. In deze paragraaf wordt alleen ingegaan op de overlegvormen die van belang
zijn voor het governance-models. Daarnaast padiciperen, zowel bestuurlijk als ambtelijk,
vedegenwoordigers van beide gerneenten in Iokale, regionale en landelijke netwerken. Wel is van
belang om nader inventariserend te bespreken hoe het (structureel) overleg met inwoners,
maatschappelijke instellingen en het Iokale bedrijfsleven wordt vormgegeven. Hieronder vallen tevens
de inspraak- en adviesorganen zoals de cliëntenraad, WMo-raad e.d., die wellicht padiciperen in
beleidsontwikkeling en -evaluatie.
Operationeel opdrachtqever-opdrachtnemer-overleq.'
@ Gemeentesecretaris van Oudewater
@ 1 directielid, specifiek M'erantkzoordelijk voor de samenkverking (gemeentesecretal-is)
* Consulenten van concernzaken, financiën en juridische zaken.
Maandeljks overleg over de uitvoering van de uitvoeringsovereenkomsten, op basis van de
maandrappodages (CZ). Meer bedrijfsmatige insteek (checksessie-achtig).
Inhoudeli'lk opdrachtqeverschap qoinq concern:
Op vaste dagen in te plannen: teammanagers voeren poKefeuillehoudersoverleggen, waar mogelijk
met wethouders van beide gemeenten gezamenlijk (zie ook ter il'lustratie bijlage 2). AI dan niet in
aanwezigheid van beleidsmedewerkers die de College- of Raads-adviezen hebben geschreven.
Iedere woensdagochtend vindt er parrallleile terugkoppeling, plaats van besluitvorming uit beide
colleges aan de organisatie, door beide gemeentesecretarissen. Aansluitend is er ruimte voor nader
overleg met beleidsadviseurs en teammanagers.
Inhoudeli'lk opdrachtney|r|chpn thema's en qnaaven
De ''grote'', bestuurlijke relevante onde|erpen zijn allemaal thematisch ondergebracht in de
podefeuiiles van de directieleden. Voor de Woerdense prioriteiten is dat nu al zo ingericht. Omdat de
Oudewaterse wethouders bredere podefeuillEes hebben, wordt er voor elke wethouder één directeur
toegewezen als specifiek aanspreekpunt voor de gehele podefeuille van de betreffendEe wethouder.
Dat overleg vormt dan tevens het escalatiekanaal, voor wanneer wethouders en teammanagers er
onderling niet goed uitkomen.
Directieleden voeren minimaal maandel'ijks, liefst Meewekelijks, tezamen met de teammanagers die
relevant zijn t.a.v. het betreffende onderwerp, overleg met de wethouderts). Waar het een bestuurlijke
prioriteit van slechts één van beide gemeenten betreft, kan dat met alleen die wethouder; waar het
gezamenlijke ontwikkelingen betreft verdient het aanbeveling om wethouders van beide gemeenten in
hetzelfde overleg te bedienen.
Inhoud van de podefeuillehoudersoverleggen is o.a.:
* Voodgangsinformatie vanuit de dossiers
@ Informatie-uitwisseling
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@ Gezamenlijke beeldvorming rondom opgaven/thema's
@ Voorbespreken van B&W-voorstellen
Regie op alie podefeuillehoudersoverleggen ligt bij de directie van de gemeente Woerden; zij zijn in
dat opzicht de secretarie voor de wethouders van de gemeente Oudewater. De directie van de
gemeente Woerden zal: in haar dubbelrol als directie/secretarie de taak op zich nemen om bij de
invulling van de podefeuillehoudersoverleggen de scheiding aan te brengen tussen opgave-gerichte
podefeuillehoudersoverleggen en going-concern-overleggen. Daarbij wordt ook gekeken naar de
gewenste frequentie van deze overleggen. Hierbij wordt in acht genomen dat de hoeveelheid
overleggen met name voor de (parttime) wethouders van Oudewater realistisch moet blijven.
Maandelijks zit de volledige directie bij het College van de gemeente Woerden en bij het College van
de gemeente Oudewater. Alle grote bestuurlijke onde|erpen passeren dan de revue.
Conform de DVO vindt er tenminste twee maal per jaar een gezamenlijk bestuurlijk overleg plaats. Op
de agenda van dat overleg staat minimaal de voortgang van de samenwerking, de kansen voor
harmonisatie van beleid nieuwe ontwikkelingen, en knelpunten (plus eventueel overige wisselende
onde|erpen). Beide gemeentesecretarissen zijn verantwoordelijk voor de agendering van deze
overlseggen.
4.3 Naar elkaar toegroeien'. grip en comfort
De organisatie zal tijd nodig hebben om de benodigde bestuurlijke-sensitiviteit-in-het-kwadraat op te
bouwen en daarin te Ieren. Beide besturen zullen ook tijd nodig hebben om te wennen aan het delen
van de gezamenlijke organisatie en daar optimaal gebruik van te maken ten behoeve van
gezamenlijke én eigen opgaven. Daarnaast is binnen de organisatie tijd nodig om het gewenste
kennisniveau van beide gemeenten en hun specifieke kenmerken op te bouwen en toegankelijk te
maken voor alle medewerkers. Medewerkers van de huidige Oudewaterse organisatie moeten de
Woerdense samenleving en bestuur Ieren kennen, medewerkers van de Woerdense organisatie de
Oudewaterse samenleving en bestuur.
Hoewel hieraan aandacht is besteed gedurende de opbouw van de nieuwe organisatie in 2014, is dit
een proces dat verder uitgebouwd moet worden in 2015 en 201:6 om de toegezegde stijgende kwaliteit
van uitvoering te kunnen waarborgen. Daadoe wordt er gedurende 2015 en 2016 een aanvullende
ondersteunende structuur opgebouwd, die eind 2016 geëvalueerd zal worden.
Kernfunctionaris in die ondersteunende structuur is de bestuursadviseur (1,6 fte) in het stafteam
Concernzaken, die volledig toegewezen is aan de uitvoering en doorontwikkeling van de nu gemaakte
governance- en financiële afspraken ten behoeve van de nieuwe opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie.
In het takenpakket van de betre|ende functionaris zitten i.i.g. de volgende taken:
. Ondersteuning van College en gemeentesecretaris van Oudewater bij de uitvoering van de
nieuwe opdrachtgeverrol (comfort)
* Signaleren, bijsturen en input leveren in de organisatie op de specifieke Oudewaterse
kenmerken van samenleving en bestuur (couleur Iocale)
* Trekker van de totstandkoming en het goed functioneren van de nieuwe instrumenten teamplan
en bestuursopdracht zodat die voldoen aan de criteria voor het werken-voor-twee-besturen
* Directieleden en teammanagers ondersteunen in de uitvoering van hun opdrachtnemer-rol
* Stimuleren van het gewenste ùeereffect in de organisatie en bij beide besturen
Vanuit de aard van de werkzaamheden is dit bij voorkeur een medewerker van de huidige
Oudewaterse organisatie, die een groot dee! van zij n/haar tijd in Oudewater aanwezig zal zijn. Het
betreft een nieuwe en tijdelijke functie, gericht op optimale aansluiting tussen wethouders en
organisatie in de uitvoeringspraktijk ('smeerolie', snelle koppelingen en bewaking agenda/procedures).
De formatie zal vrijgemaakt worden in de Woerdense organisatie. Na één jaar zal tit geëvalueerd
worden, waarbij el-vanuit gegaan wordt dat door de Ierende organisatie deze vorm van ondersteuning
steeds minder nodig zal zijn.
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Aanvullend daarop zal er gedurende 2015 (en mogelijk deels doorlopend in 2016) de nu bestaande
programmastructuur in stand gehouden worden om hierop bij te sturen en om de verdere
doorontwikkeling van de gezamenlijke organisatie te realiseren conform het programmacontract.
Die tijdelijke structuur bestaat in ieder geval uit de stuurgroep ''Werken voor Oudewater en Woerden'',
programmamanager.en -secretaris en aanvullende projectgroepen en werkgroepen.
E ! .
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5. Overige punten van aandacht
5.1 Positie van de griffie
De griffies nemen een bijzondere positie in omdat zij weliswaar niet samengevoegd worden maar wel
te maken zullen krijgen met de integratie van werkwijzen en processen van beide gemeenten. In de
eerste fase van de samenvoeging zal de belangrijkste taak van de gri|ies zijn om ervoor te zorgen dat
de processen goed Iopen eh dat de samenwerking met de gefuseerde organisatie (opnieuw) wordt
opgebouwd. Daartoe moeten wellicht op een aantal punten nog kwalEiteitsinvesteringen gedaan
worden (raadsinformatiesysteem, digitaal werken, ondersteuning). Hoewel de griffies apad blijven,
ontstaat er wel de kans om op iets langere termijn het accent te Ieggen op stabilisatie (bijvoorbeeld
onderlinge vervanging) en kwaliteitsverbetering van de ondersteuning van de Raden. Mogelijk zijn
daar creatieve concepten te ontwikkelen waardoor de griffies elkaar gaan versterken. Voorstellen op
dit vliak worden door de griffies ontwikkeld.
Op grond van de gemeentewet stelt de raad een onafhankelijke rekenkamer of rekenkamefunctie in,
die de raad bijstaat bij de controlerende taken (onderzoek doelmatigheid, doeltreffendheid en
rechtmatigheid van het financieel beheer, van de organisatie en van, het beleid van het
gemeentebestuur, alismede van de controle bedoeld in artikel 213 Gemeentewet). Het verdient
aanbeveling om als organisatie met één rekenkamercommissie te maken te hebben, zodat (waar
mogelijk) onderzoeken parrallel ten behoeve van beide gemeenteraden gedaan kunnen worden. Aan
de griffies zal gevraagd worden hiertoe waar wenselijk voorstellen te ontwikkelen.
5.2 Escalatie en de-escalatie
Ondanks de afspraken en drie centrale governance-uitgangspunten kunnen zich fricties voordoen
tijdens de uitvoering van deze afspraken. In het DVO is beschreven hoe er omgegaan zal worden in
formele zin wanneer fricties tot problemen Ieiden. Het verdient de voorkeur om op voorhand met
elkaar in gesprek te gaan.
Fricties kunnen zich op veel manieren en momenten voordoen. Op hoofdlsijnen kan onderscheid
gemaakt worden tussen:
. Fricties die ontstaan als de opdracht niet naar behoren wordt uitgevoerd.
Het betreft hipr met name de 'zakel,ijke' aspecten waarover conflicten kunnen ontstaan, die
vooqvloeien uit het niet (geheel) uitvoeren van de opdracht en het niet nakomen van gemaakte
afspraken. Om escalatie te voorkomen is primair openheid van zaken vereist transparantie.
Deze fricties kunnen zich vooral voordoen tussen beide gemeentesecretarissen in hun rol als
opdrachtgever en -nemer. In die gevallen kunnen beide burgemeesters de rol van mediator
vervullen en het geschil beslechten.
Dit type frictie kan zich op inhoudelijk vlak ook voordoen tussen directeuren en de
podefeuillehouder/gemeentesecretaris van Oudewater waneer er sprake is van niet goed
omschreven ve|achtingen of prestaties. In dat geval treden beide gemeentesecretarissen op
als mediator, dan wel worden de burgemeesters betrokken.
Deze fricties Ieiden tevens tot een Ieereffect ten aanzien van de invulling van de opdrachtgever-
en opdrachtnemerrol en kunnen leiden tot betere formulering van de opdrachten, duidEelijkheid
met betrekking tot prestatie-afspraken etc. Om dat leereffect te borgen en eventueel om advies
uit te brengen kan een (onafhankelijk) deskundige betrokken worden.
*' Fricties die ontstaan in de relationele sfeer tussen functionarissen/personen
Ook hier geldt dat vroegtijdig onderkennen van wrijving, irritatie en frictie problemen kan
voorkomen. Indien zich dit voordoet binnen de ambtelEjke organi,satie valt dit onder de
Ieidinggevende verantwoordelijkheid van de betre|ende teammanager en/of de betrokken
directeur of gemeentesecretaris. Deze zullen de bemiddelende rol op zich nemen.
In het geval zich relationele fricties voordoen tussen beide gemeentesecretarissen of tussen
podefeuillehouders kan een beroep worden gedaan op de burgemeesters.
. lndien zich fricties voordoen tussen colleges! treedt de geschillenregeling uit de DVO in
werking.
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5.3 Programmasturing
Binnen beide organisaties wordt permanent een aantal projecten uitgevoerd. Daarbij kunnen zich
problemen voordoen in de onderlinge afstemming en coördinatie. Niet zozeer tussen de gemeenten
Oudewater en Woerden, maar vooral tussen de projecten en lijnactiviteiten. In Woerden wordt
programmamanagement als nieuwe vorm van sturing vormgegeven, in die gevallen waar naast de
Iijnsturing ook horizontale sturing gewenst is. Waar nodig kan dat ook ingezet worden ten behoeve
van de verbinding en afstemming tussen beide gemeenten. Verdere criteria voor het inzetten van
programmasturing worden ontworpen door de directie en programmamanager van de gemeente
Woerden.
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BIJLAGE 1
Relatie met eerdere besluitvorming, uit reeds vastgestelde
documenten
Uit 'Richtinggevende uitgangspunten Samenwerkingsmodel Oudewater-Woerden' (vastgesteld door
raad Woerden op 27 juni 2013 en raad Oudewater op 4 juli 2013):
Besturing/aansturinq
In het voorgestelde model blijven de bestaande bestuurlijke rollen en verhoudingen in beide
gemeenten ten principale intact. Er zal een model worden uitgewerkt voor het verbinden van
het bestuur van Oudewater met de ambtelijke organisatie en de overbrenging van de
bestuurlijke besluiten wensen en aandachtspunten tussen bestuur en ambtelijke organisatie.
De belangrijkste elementen hiervan zijn:
1 . Heldere opdrachtverlening. Hierbij zal uitgegaan worden van grotendeels planbare
dienstverlening, grotendeeis niet-planbare dienstverlening en deels planbare/deels niet-
planbare dienstverlening. Per categorie worden de afspraken uitgewerkt over input, output en
resultaten en zo mogelijk kwaliteits-/servicenormen. Zie hieronder voor enige nadere uitwerking,
2. Goede vastlegging van opdrachten in laarlwerkplannen per taakveld waarin afspraken
gemaakt worden over prestaties, middelen en mogelijkheden van nadere invutjing/uitwerking en
flexibiliteit. Deze werkplannen zijn een concretisering van de afspraken in de
dienstverleningsovereenkomst. Dit wordt ingepast in het geheel van de planning &
controlcyclus, zodat monitoring en bijsturing van B&W en gemeenteraad op reguliere wijze kan
plaats vinden.
3. Een eftèctief opdrachtgeverschap op ambtellk niveau, waarbij de gemeentesecretaris van
Oudewater als ambtelijk vertegenwoordiger van de opdrachtgever optreedt en daarvoor
noodzakeiijke faciliteiten/capaciteit ter beschikking heeft.
4. Een goed geregeld ambtelijk opdrachtnemerschap door aanwijzing van trekkers voor de
uitvoering van de werkplannen in de uitvoerende organisatie en vorming van een kernteam (met
de trekkers van de werkplannen) onder aansturing van een M-r-lid van Woerden.
5. Een gestructureerd ambtelljk overleg over de voortgang van de uitvoering van de werkplannen,
voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten en actualiteiten van belang voor de uitvoering
(opdrachtgever - kernteam)
6. Een gestructureerd bestuurl|'k-ambtellk overleg per po|efeul'llehouder waarin gerichte
afstemming plaatsvindt over werkzaamheden en aandachtspunten binnen de podefeuille
informatlevoorziening en voortgang.
7. Instelling van een regulier bestuurllk overleg (bv. 1 x per kwartaal) over de voortgang in de
uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst, eventuele aandachtspunten en problemen
evaluatie en monitoring.
Uit 'Kaderstellende Dienstverleningsovereenkomst Oudewater-Woerden' (ondertekend door
burgemeesters op 20 december 2013):
De gemeentesecretaris van opdrachtnemer wlst per uitvoeringsovereenkomst een
contactpersoon aan. De contactpersoon denkt mee in het realiseren van opdrachten. De
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contactpersoon adviseert constructief over de inhoud en uitvoerbaarheid van de
opdrachten. lart. 6 lid 2 onder c)
*, Voordat de opdracht wordt gegeven voor nlèuwe taken toetst de gemeentesecretarjs van
opdrachtgever de uitvoerbaarheid van de opdracht ôt/ de contactpersoon van
opdrachtnemer en vraagt advies over de inhoud. In overleg wordt bepaald hoe de kosten
gedekt worden. lart. 5 Iid 3)
. Voordat de opdrachf wordt gegeven voor nieuwe taken toetst de gemeentesecretarl's van
opdrachtgever de uitvoerbaarheid van de opdracht blj' de contactpersoon van
opdrachtnemer en vraagt advies over de inhoud. In overleg wordt Ltepaald hoe de kosten
gedekt worden. lart. 5 Il'd 3)
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de gemeentesecretarjs van opdrachtgever en de
contactpersoon b4 opdrachtnemer over de voortgang van de uitvoring van de
uitvoeringsovereenkomsten. lart. 1 1 Iid 1)
De gemeentesecretarissen van partlen overleggen ten minste lw'ee keer perjaar over de
uitvoering van de dienstverlenl'ngsovereetîkomst. lart. 1 1 Iid 2)
œ Er vindt ten minste tw'ee keer perjaar overleg plaats tussen het college van opdrachtgever
en het college van opdrachtnemer. lart. 1 1 lid 3)
In de uitvoeringsovereenkomsten wordt geregeld hoe het overleg met po|efeul'iehouders
plaatsvl'ndt. lart. 1 ï Iid 4)
Uit 'Jaarplan 2014 programma Werken voor Oudewater en Woerden' (vastgesteld stuurgroep 3
februari 2014), onder 'lnspanningen':
Werkproces opdrachtverlening herontwerpen' rof van ambteltk opdrachtgever invullen met
bljzondere aandacht voor die van Oudewateö rol van ambtellk opdrachtnemers invullen
(medewerkers Woerden). Opdrachten moeten helder worden zodat besturen en organisatl'e weten
|al ze mogen vetwachten van elkaar. Veei aandacht is nodig voor een goede koppeling tussen de
bestuurltke wensen uit Oudewater en de ambteltke uitwerking in Woerden. Eerder is hierover
gesproken in termen van 'stekker en stopcontacten'.. de Oudewaterse gemeentesecretaris treedt
op als stekker, de Woerdense coni'actpersonen als stopcontacten. Het is van belang om deze
posities robuust in te vullen. (p. 5)
Uit 'Coalitieakkoord Onafhankelijken-cDA 2014-2018, Betrokken Besturen' (Oudewater, april 2014)
Het Llestuur van Oudewater zal ondersteuning krfàen door een bredere secretanèà een team van
inhoudellk deskundigen uit de nieuwe organisatl'e, die speciûèk voor Oudewater werken. z'!é/ zljn
ook de verbinding tussen de ambtelljke organl'satie en het bestuur. (p.5)
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BIJLAGE 2
Portefeuilleverdelin Oudewater (ter illustratie)
Directielid poKefeuille Teammanagerts) Team
oin concern
Burgemeester Vincent Bestuurlijke zaken Monique Personeel en
Verhoeve Griessler Walboomers Communicatie
Rosalie van den Juridische en
Hoven facilitaire zaken
Frank Pleket Concernzaken en
Bestuurssecretariaat
Bur erzaken Yvonne van de Blink KCC
Openbare Orde en Jeroen Gottgens JLV
Veili heid
Cultuur, recreatie, toerisme Jan Zwanenveld Ruimtelijk beleid en
projecten
Jeroen Gott ens JLV
Onderwi's Rick de Jon h OWZ
Wethouder Gerben Duurzaamheid en Milieu Jan Zwanenveld Ruimtelijk Beleid en
Vermeij Karssenberg Projecten
Realisatie en beheer lngrid Eliemans Realisatie en
ntjjjçjyjy
Arij Groendaal, Jan Buitendienst
Rensebrink
Ruimte, Economie en Jan Zwanenveld Ruimtelijk Beleid en
Volkshuisvesting projecten
Edward van den Ruimteljke plannen
Elshout
Martin Fransen Vastgoed
i E E
Mark Goossens VTH
Beheer en Verkeer Ingrid Elemans Realisatie en
Beheer
Accomodatiebeleid en sport Madin Fransen Vastgoed
Jeroen Gott ens JLV
PersoneelE en Organisatie Monique Personeel en
Walboomers Commun,icatie
Mark Goossens ICT
Ferry Schraa Gegevensbeheer
DIV
Stef Nicolasen Informatiebeleid
Wethouder De Karolijn van Financien Mikal van Kuilenburg Financiën
Re t den Heuvel
zor Rick de Jon h OWZ en WMO/SHV
Jeugd Jeroen Gottgens JLV
Jos de Brui'n Bureau Leerplicht
Sociale Zaken Rick de Jongh OWZ (Ferm Werk)
Jeroen Gott ens JLV


