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Geachte raad, 

De uitvoeringsovereenkomst 2015 Oudewater-Woerden is voor uw raad ter inzage gelegd in de cyclus van 
december 2014. Naar aanleiding van de terinzagelegging van de uitvoeringsovereenkomst zijn door raadslid 
mevrouw Van Wijk een aantal vragen gesteld. Deze vragen zijn mondeling door de portefeuillehouder 
beantwoord. De beantwoording van één vraag leverde enige onduidelijkheid op. De portefeuillehouder heeft 
toegezegd hierop schriftelijk terug te komen. 

Deze vraag had betrekking op de door de stuurgroep en het college vastgestelde Financiële Afspraken. 
Mevrouw Van Wijk is van mening dat de zin in de eerste alinea van de inleiding waarin wordt ingegaan op 
artikel 10 lid 1 van de uitvoeringsovereenkomst, te weten: Partijen zijn zich ervan bewust dat met deze 
financiële afspraken een andere invulling wordt gegeven aan de formulering in de DVO, met zich meebrengt 
dat deze afspraak ter goedkeuring aan de raad diende te worden voorgelegd. 

Met betrekking tot de zienswijze van mevrouw Van Wijk is het volgende van belang. Hier is sprake van een 
kennelijke verschrijving. Het woord andere had moeten zijn het woord nadere. Dit woord is wel in de 
voorafgaande zinnen van de inleiding gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn: 

1. Deze set van financiële afspraken is opgesteld ten behoeve van de "Samenwerking Oudewater- en 
Woerden" en zijn een nadere uitwerking van wat via de "Kaderstellende Dienstverlenings-overeenkomst" is 
overeengekomen. 

2. Waar deze financiële afspraken afwijken van de DVO, moet dit gelezen worden als een nadere invulling 
van de DVO. 

In de inleiding van de financiële afspraken is verantwoord dat aan artikel 10 lid 1 van de DVO, te weten: de 
kosten van de dienstverlening worden per uitvoeringsovereenkomst bepaald met in achtneming van 
overweging 8h naar de strikte letter geen uitvoering is gegeven. 

Op meerdere plaatsen in de DVO wordt gesproken over uitvoeringsovereenkomsten (meervoud). 
Voorbeelden hiervan zijn: artikel 2 lid 1 en artikel 4 lid 1 van de DVO. 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 
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Voor de raad zijn geen meerdere uitvoeringsovereenkomsten ter inzage gelegd maar één integrale 
uitvoeringsovereenkomst. Voor het aanbieden van één integrale dienstverleningsovereenkomst, binnen het 
door de raad gestelde financiële kader van € 3.924.358,- is gekozen, omdat de taken die voorheen door 4 
sectoren werden uitgevoerd nu door de nieuwe organisatie worden uitgevoerd bestaande uit 21 teams en 
een vierhoofdige directie. 

Gelet op het feit dat het college, rekening houdend met de door de raad beschikbaar gestelde financiële 
middelen, niet meerdere maar slechts één uitvoeringsovereenkomst is aangegaan om de bedrijfsvoering 
(onderdeel van de gemeentelijke huishouding waarvoor het college verantwoordelijk is) uit te kunnen 
voeren, is instemming van de raad met de financiële afspraken niet vereist. 

Anderzijds zal, gelet op de gewenste duidelijkheid over dit onderwerp, het college van Oudewater in de 
stuurgroep voorstellen in de financiële afspraken het woord "andere" te laten veranderen door "nadere". U 
wordt hierover nader bericht. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
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