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Gemeente Outkwater
Onderwerp:
Samenwerkingsmodel Oudewater-Woerden
Voorstel Raad
De raad, overwegende dat Oudewater en Woerden besttlurlijke zelfstaladiglleid willen Xjuli 2013
waarborgen door één ambtelijke organisatie voor Oudewater en Woerden te vormen
die de ambtelijke kwetsbaarheid vermindert en de kwaliteit van de uitvoering voor Portefeuille|ouder
twee gemeenten versterkt. P. Verhoeve
Forum Samenlel'ing
l 7jurli 2013
Stem in met:
1 . Het college opdracht te geven de samenwerking tussen Oudewater en
Woerden vorm te geven in een model waarin de ambtelijke organisatie van de
gemeente Woerden de diensten verleent voor de gemeente Oudewater op basis
van een diellstverleningsovereenkomst en overeenkomstig de uitgangspunten
zoals verwoord in de Richtillggevende uitgangspunten samenwerkingsmodel
Oudew'ater-Woerden',
Het college opdracht te geven uiterlijk november 20 1 3 de financiële kaders
(businesscase) ter besluitvo|ing aan de raad aan te bieden;
Het college opdracht te geven uiterlijk januari 20 14 de ingevulde
dienswerlenilzgsovereelzkolnsten ter kennisname aan de raad te sturen;
Uiterlijk l januari 20 l 5 te starten met de nieuwe, samengevoegde organisatie.
lnleiding
De raden van Oudewater en Woerden hebben resjectievelijk op 1 5 maart en 30 januari
20 12 besloten toe te groeien naar één geumenlilke ambtelijke organisatie. Belangrijke
overwegingen hierbij zijn de decentralisaties in het sociale domein en de olltwikkeling
van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) en bijbehorende kwaliteitseisen.
Oudewater en Woerden hebben sarnen meer massa en uitvoeringskracht om aan deze
nieuwe beleidsolltwikkelingen te voldoen.
voorstelnummer
Uit de bestuurskrachtonderzoeken van beide gemeenten (Padners+pröpper en
WagelàaarHoes) bleek dat de ambities van de gemeenten hoger zijn dan de ambtelijke
organisaties aankunnen. Gezalnenlijk raakt dit meer in evenwicht.
Daarnaast zijn er veel overeellkomsten waardoor voordeel te behalen is. Beide gemeenten
hechten aan de historisclle binnenstad, de identiteit van de kernen en profileren zieh als
gellleelltel) in het Groene Hart. Door intensief samen te werken ben je een stevigere partij
richting partners zoals de provincie en andere gemeenten.
Door de ambtelijke integratie wordt de ambtelijke kwetsbaarheid venninderd en de
kwaliteit van uitvoering versterkt. Beide gemeenten nemen hun bestuurlijke
verantNvoordelijklaeid voor de krachten kwaliteit van het Iokaal bestuur in het gebied.
Voor Oudewater wegen vooral de vermilzdering van de kwetsb|rheid en '
kwaliteitsverbetering zwaar en voor Woerden is het nemen van verantwoordelijkheid in E i C E '
d i b I ijke overwe ing DE '
e reg o een e angr g .
Tegelijkeuijd blijft de besttlurlijke zelrstal|digheid van oudewater en woerden gebo/g'' . '
d. y
Beide gemeenten willen autonoom bestuurskrachtig en zelfbewust kunnen opereren De E E E E
ambtelijke samelzvoeging is niet bedoeld als opstap voor een bestuurlijke fujte. ë TE
Oudewater en Woerden willen investeren in elkaars belangen en samen de vele E i
bestuurlijke uitdagillgela aangaan die op de gemeenten afkomen. E E E
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De ambtelijke samellvoeging heeû ook niet als doel het realiseren van ef|ciencyvoordeel.
Wel is het streven de illvestering die gemoeid gaat met de samenvoeging terug te
verdienen in een aantal jaren. Verder zal het emciencyvoordeel veelal worden ingezet
voor kwaliteitsverbetering.
De stap die nu gemaakt moet worden is een keuze voor de besttlurlijk-juridische
constructie voor de besturing van de gezamenlijke ambtelijke orgalaisatie. Dit komt
feitelijk neer op een keuze tussen een gemeenschappelijke regeling die als werkgever
optreedt voor de gehele ambtelijke organisatie en diensten verleent aan beide besturen of
een model waarin één gemeente (Woerden) als werkgever optreedt en diensten verleent
voor beide gemeentebesturen.
De afgelopen tijd hebben de eolleges en de stuurgroep zich verdiept in de verschillen
tussen deze lnodellen. Onder andere door op werkbezoek te gaan bij Ommen en Ten Boer.
Ommen werkt samen in een gelueellscllappelijke regeling met Hardenberg en Ten Boer
heeft Groningen opdracht verleend de diensten te verlenen op basis van een
dienstverlellingsovereenkolnst. Ook is gekeken naar recente ervaringen met
dienstverlenilagsovereenkomsten in Ellschede-Losser en Aalsmeer-Amstelveel).
Na uw besluit wordt de samellwerking verder voorbereid. Dit houdt in:
De voorbereiding van een ontwerp-Dvo,'
Het globaal in beeld brengen van de Gnanciële consequellties van deze ontwerp-
DVO in een businesscase (najaar 20 l 3)',
Het voorbereiden van de organisatorische integratie van de twee huidige
orgallisaties en de ambtelijke invullin#aansturillg van het tweezijdig
opdrachtnelnerscllap.
Bevoegdheid:
De colleges zij|l formeel bevoegd besluiten te nemen over de ambtelijke orjallisatie. De
colleges hebben de raden gevraagd een keuze te l'naken in het bestuurllgk-juridisehe
model.
Beoogd effect:
Een keuze voor het samenwerkingsmodel Oudewater-Woerden op basis van een
dienstverleningsovereenkolnst. Hiermee kan de samenwerking verder uitgewerkt worden.
Argumenten
De keuze isjèitelbk tussen twee modellen
Uitgaande van het besluit van de gemeellteradell om toe te groeien naar één ambtelijke
organisatie zijn er in essentie twee modellen.
In het ene model voeren Oudewater en Woerden - op basis van een
gelneelascllappelijke regeling - een gezamenlijk bestuur over de taken waarop zij
samenwerken. Onder dat gezalnenlijk bestuur is dan een nieuw op te richten
uitvoeringsorganisatie gepositioneerd.
11) het tweede model voeren Oudewater en Woerden ieder het eigen bestuur uit over
de taken die worden uitgevoerd, waarbij de ambtelijke organisatie rechtspositioneel
is ondergebracht bij Woerden. Voor Je uitvoering van de taken van Oudewater
wordt een dienstverleningsovereenkomst tussen Woerden en Oudewater afgesloten.
Andere modellen zoals een shared service centre of Iletwerkorganisatie lenen zich gelet
op het raadsbesluit (dat immers uitgaat van een volledige ambtelijke illtegratie) niet voor
deze samenwerking omdat hierbij slechts een deel van de taken samen op wordt gepakt of
enkele belangen samen worden behartigd.
We stellen voor te kiezen voor het model waarbij de ambtelijke organisatie van Woerden
de diensten voor beide gemeenten uitvoert.
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De dienstverlening aan Oudewater vindt op basis van een dienstverlellilagsovereenkomst
plaats. In dit voorstel staan de belangrijkste argumenten hiervoor afgezet tegen het
alternatief: de gemeenscllappelijke regeling.
In het kort kunnen de voor- en nadelen van beide modellen als volgt worden samengevat:
Uitvoering blj één gemeente:
Voordelen aaelen
Zakelijke verhouding op basis vanBeleidsharmonisatie is minder urgent,
diellstverlenilxgsovereenkolnst aardoor effciëntie minder snel wordt
ehaald
Duldellllt opdrachtgever en -lzelnersehap Veer klalzt-ieverancler éan samenwerkl:ng ' '''-''
||||||E,. | a || | e| e e 1 |t v o u (:| , |||: 1| (2: r e a | |r s (2, r k2: 1:. ||| o m ||,, | e x lL s |:|| e -k?. (ë,r''' 'r''''|'''''o'''''''u'''' '|' '|''I'','''|'''''' ''''' '''c'''''o''''''n''''''|''''e''''c''''|'''',k''e''' '''''''' ''v'''''s'''''.'
m a a| w e r |ç:.
Welnlg extla kosten
Met gç4ï||eeî|-%chappel|ke regeling:
Voordelen Nadelen
Door gezamenlijke aansturing luakkelijke Er komt een organisatie bij (twee gemeenten
harmollisatie van beleid (efGciëlltievoordeel) lus een uitvoeringsorganisatie)
|-1 () 1: l E; 1|'1 1I|(l 142 |, I 1-J 142 (2: 1- () |, 1 | Et 1.| (|1 (| 1. k, j| (, 1|rl |, |) 1| 1| (| ft |t 1) 12 (2) 1|.1 1:| l (1 || |, ï; 1: j. te (||z 1| t| l.'.'.''''''''''|'''''|''''|'''|''|'''''|'''''|'''|''''''|'''''|''''''|'''''i'j7'1''|''''|'''''',''''''''''|'''''|'''''|'''|'''|'''
Geen gelllke posltle
Besluitvorlnlng geschledt in overkoepele''l''a'''d''
orgaan
| ''''
bemocratlsehe leg,tlmltekt van besîu,'tvo'''r''''m''''''''',;'l',''''g'''
staat onder druk
De mogelijke Gnanciële collsequenties van beide modellen zullen in hoofdlijllen niet sterk
van elkaar verschillel| wat betreft de taakuitvoerillg. Het eerste model (dvo) is bestuurlijk
eenvoudiger ingericht, dus zal op dat punt zeker niet duurder zijn dan het andere model
(GR). Er komt geen bestuur boven de organisatie en dus minder bureaucratie. De
organisatie krijgt geen extra directeur die - naast de twee gelneentesecretarissen - de
organisatie aanstuurt.
De tralasitiekosten zullen lager zijn, olndat zoveel mogelijk wordt aangeslotell bij
bestaande organisatieont|vikkelillgen en gebruik kan worden gemaakt van bestaande
systemen. Dit zal minder frictiekosten met zioh meebrengen dan het inrichten van een
nieuwe orgalaisatie onder een GR.
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Enkele uitaanaspunten
V Samen zoeken we naar de inrichting van het model Oudewater-Woerden. Daarbij
kijken we uiteraard naar hoe andere gemeenten dit organiserelz, maar we zoeken
vooral naar een invulling die bij onze gemeenten past.
De raden stellen de (beleidslkaders vast en de colleges geven daar binnen deze
kaders uitvoering aan. Die ene organisatie staat dus ten dienste van twee
beleidsbepalers. Dat vraagt wat van de organisatie en van het bestuur. Hier moet
rekening mee gehouden worden.
De gemeenteradel) van Oudewater en Woerden kunnen hun kaderstellende,
controlerende en volksve|egenwoordigelzde rol even krachtig uit blijven voeren
als in de huidige situatie.
De gezamenlijke organisatie moet per saldo de dienstverlening verbderen. De
samellwerking moet dit als resultaat hebben. Het e|ciencyvoordeel wordt in
eerste instantie ingezet om de investering terug te verdienen, maar voor het
overige wordt het emciencyvoordeel ingezet voor kwaliteitsverbetering.
Bij de inrichting van de samellwerking staan versterkillg van de ambtelijke
organisatie en burgernabije dienstverlening voorop. Dit betekent onder meer dat
beide stadskantorel| bezet blijven en hun loketfunctie behouden blijft.
Dossierkenllis van ambtenaren dient optimaal gewaarborgd te blijven. Functies
die dicht tegen het college en de raad aan functioneren, blijven ook (fysiek) dicht
tegen het college en de raad aan georganiseerd.
Argumenten
1. Het model waarin één alnbtelqke organis.atie diensten verlèent voor tneeryere
gemeenten is i-elatiefeenvoudig te realiseren
Ter illtlstratie enkele voorbeelden van deze vorm van samenwerkillg.' Ten Boer-
Groningen, Losser-Enscl|ede, Aalslneer-Amstelveen. Het model houdt de salnenwel'kilag
relatief eenvoudig. Het opzetten en inrichten van een nieuwe orgalàisatie is niet nodig. Er
kan gebruik worden gemaakt van de bestaande structuren en processen van de
uitvoerende gemeente. De medewerkers van Oudewater gaan over naar de bestaande
organisatiestructuur van Woerden. Dat neemt niet weg dat de werkwijze binnen die
organisatiestrtlctutlr wel kan wijzigen. De werkprocessen van beide gemeenten hou je
tegen het lioht en je haalt er het beste uit.
En in een gelzleei|scl|appeljke regeling?
Bij een model met een gemeenscllappelijke regeling zijn er meer stappen nodig. Er moet
een nieuwe orgallisatie worden ingericht. Daarom moeten veel keuzen worden gemaakt in
bijvoorbeeld welke systemen je gebruikt. Bovendien moet het personeel uit beide
organisaties gehaald worden en in de nieuwe organisatie worden geplaatst.
2. Er is geen beîtttur.b'laag tussen de colleges en de uits.,lleronae çlrganivatie
De ambtelijke orgalzisatie krijgt opdrachten van de twee colleges. Daar zit geen bestuur
tussen die de orgal|isatie aanstuurt. Dit past bij de wens om bestuurlijke drukte tegen te
gaan. Alle beleidsilllloudelijke besluiten worden door de twee colleges en gemeenteradela
afzol|derlijk genomen. Besluiten over personele aangelegenheden en bedrijfsvoering
worden door het college c.q. de directie van Woerden vastgesteld. Oudewater kan zich
vooral collcentreren op de eigen beleidsvrijlleid.
En in een gellîeellsc'happel|ke regeling?
Bij een model met een gelueenschappelijke regeling wordt de uitvoeringsorgallisatie
aallgestuurd door een bestuur van de gelneellschappelijke regeling. Er zit dus een extra
bestuursl|g tussen de colleges en de ambtelijke organisatie. De lijn tussen r|d-eollege-
ambtelijke orgallisatie is minder direct. Tussen het college en de ambtelijke organisatie zit
dan het bestuur (AB en DB) van de gemeellscllappelijke regeling die gaat over de
uitvoerillg.
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J. Er is een duidelljk opdrachtgeï|el-- t4/? nenîers.chap
In het voorgestelde model is de gemeente Oudewater opdrachtgever aan de ambtelijke
organisatie van de gemeente Woerden als uitvoerden Deze verhouding wordt vastgelegd
in een heldere en eenvoudige structuur van een diellstverlellil|gsovereenkomst en
kostenverdelingsafspraken.
Jà; in een genleen%chappelt'ke regeling?
Wanneer er een gelneellschappelijke regeling tussen zit is deze verhouding complexen
Het bestuur van de gelneensclaappelijke regeling heeû dan immers zeggenschap (hoewel
alleen over de uitvoering), naast de afzonderlijke eolleges en gelneenteraden.
Advies BOR
De Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) heeft positief geadviseerd over de vonngeving
van de samellwerking in een model op basis van een dienstverleningsovereellkomst (zie
bijlage). De BOR geeft ook een aantal aandachtspunten mee. We stellen het op prijs dat
de BOR constructief meedenkt. Nader overleg tussen de bestuurder (in de zin van de Wet
op de onderllemilzgsraden) en de BOR volgt.
Ral:dvoorwaarden
Er zijn straks twee gemeenten met ieder een eigen begroting en jaarrekening die slechts
de kosten van de ambtelijke uitvoerillgsdienst (loollkostell en overhead) delen. De wijze
waarop dit gebeurt,
wordt in de uitwerking bepaald. De effciencywilast is groter naarmate beide colleges
meer kunnen besluiten tot beleidshannonisatie. In ieder geval moeten de kosten van de
ambtelijke uitvoering gelijk blijven aan de huidige totale kosten. De samellwerking is o.a.
gei'lzitieerd om de ambtelijke orgallisaties te versterken . Daarom zal de emciencywilast
veelal worden ingezet voor kwaliteitsverbeterillg, naast het terugverdiene|l van de
investerillg die de ambtelijke integratie vergt,
Bij de inrichting van de salnellwerkillg staan versterking van de ambtelijke organisatie en
burgernabije dienstverlenillg voorop. Ook is de inzet om de ambtelijke overhead zo strak
mogelijk te organiseren. Voorkomen moet worden dat er extra tleemlagen' ontstaan.
Kanttekeningen
De verhouding tussen het leveren van .conjèctie ' en maatwerk is lastig.
Het is het goedkoopst en eenvoudigst om voor beide gemeenten precies hetzelfde
standaardw'erk' te leveren. Iedere gemeente zal echter zijn eigen beleid voeren en er is dus
maatwerk nodig. Volledig maatwerk (alles op de eigen manier blijven doen) Ieidt echter
niet tot voordelen. Hierin moet gedurende de samenwerking een balans worden
gevonden. Deze balans mag noch voor Oudewater, noch voor Woerden ollvoordelig zijn.
Overigens geldt dit voor elk salnenwerkingsmodel.
In de bijlaje çRiclxtinggevende uitgangspunten samenwerkingsmodel Oudewater-
Woerden' ziln de belallgrijkste tlitsverkillgsaspecten opgenomen. Deze zullen in de
komende periode door de colleges worden opgepakt in het kader van de voorbereidillg
van de diellstverlellillgsovereenkomst en de personele integratie.
Financiële toelichting
De voorbereiding van de samenwerk'ing Iegt een budgettair beslag, waarvan de omvang
momenteel wordt ingesehat. Het gaat om frictiekosten waarbij te denken valt aan: ICT-
kosten, huisvestillgskosten zoals verhuizing etc., personele integratie en projectkosten
(bijvoorbeeld evt. inhuur op specialislne of procesbegeleiding).
Bovendien vergt het traject naar salnellqverkillg een forse ureninzet, die collsequelaties kan
hebben voor de inzet ten behoeve van andere taken. Voor de voorbereidingskostel) tot
201 5 zijn in beide gemeenten middelen gereserveerd, die hiertoe worden aangewend.
Over de besteding zal op de reguliere wijze worden gerappoëeerd.
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Over de totale te begroten financiële colasequenties krijgen de gemeenteradel) eind 20 1 3
een businesscase ter besluiworming voorgelegd. Hoewel kostenbesparilag geen doel iss is
wel de verwaclltillg dat er eëcielacyvoordeel wordt behaald. Dit voordeel wordt ingezet
om zowel de ilxcidentele kosten van de invoering van het samenwerk ingsmodel als de
(mogeliike) systeemkosten op te vangen. Zo moet de investering die de samellss,erking
met zich meebrengt in de komende jaren worden tertygverdiend.
Uitvoering
Na uw besluit werken we de verdere voorbereidillgen uit. In werkteams wordt de
samenwerking eoncreet vonngegevel).
Samenhang met eerdere besluiworming
Uw besluit van 30 januari 20 1 2 tot het vormen van een gezamelllijke ambtelijke
organisatie voor de gemeenten Oudewater en Woerden.
Subsidiemogelijkheden, Integraliteit, Duurzaam inkopen
Niet van toepassillg.
Achterliggende stukken
- Richtinggevelnde uitgangspunten samel|werkingsluodel Oudewater-Woerdel)
- Advies Bijzondere Olzdemelazilagsraad
Communicatie
Informeer de inwoners middels een persbericht en de organisatie door plaatsing van
het voorstel op intranet.
Burgelneester en wethouders
A
vm,
'%c y T'y-jq-. $g- .ojt'ùgter jur ys, P, Verhoeve
secrelris fgemeester
Door de Raad is op 04 juli 20 1 3 1. yin meel'derheid besloten:
Het college opdracht te geven de samellwerkilzy tussen Oudewater en Woerden
vorm te geven in een model waarin de ambteltke organisatie van de gemeente
Woerden de diensten verleent voor de gemeente Oudewater op basis van een
dîellstverlenillgsovereellkomst en overeenkolnstig de uitgallgspunten zoals
verwoord in de Richtinggevende uitgangspunten salnenwerkingsmodel
Oudewater-Woerden;
Het college opdracht te geven uiterlijk november 20 1 3 de Gnanciële kaders
(busillesscase) ter besluitvormillg aan de raad aan te bieden;
d ' ' r l', ; a a...t
0% mskxy|s
Uiterlijk 1 januari 20 1 5 te starten met de nieuwe ,.sàmellgevoegde organisatie.
Z
/
De griffier, ? '' De voorzitté
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. R.P.A. van Aalst m drs. P. Verhoeve
y* .r y c (u4zm fw : ê'/t| G X l|47 Z'puo JTT Nz /4 yf g,nygpypyg vv r
sk..+ G N TfqeMDpgko kzt:.)cd Q bLwutf .' |o t : cc g) ovsys tft' |v |MQ g LL L|/-C'CLJ
J .
c al 1-e.-
y



Voorstellen fora/raad D5 - 155

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 7 van 8

||||||-. .. . . .- . . . . 6)s...' s.. . . ...ï
. . .. . E . , . |||||||| . j. .; .. .. .. . ||, . . . . ' ' ,,,|'
. . . : ||i . ' . . .|||||r. :|||| .|||| ' '.'... . ... . . . . .. ...,'
|.. hwsteouu|e , ' * p A
vo
A|ENDE|ENT
Voorstel nr. 8.
Onderwerp: SamenwerMngsmodel Oudewater - Woerden.
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 4 jqli 2013.
Ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om de tekst van het
on|embesluit onder beslispunt 3:
.3. Het college opdracht te geven uiterlgkjanuari 2034 de ingevutde diengwerleningsovereenkop|stvn
' ter kennisname aan de raad te sturen;
te wiiziaen als volet:
J. Het college opdracht te geven uiterlg Liecember .:0).) de ygevuue cggcey
dienstverleningsovereenko|ten ter besluiworming aan de paad voor te teggey;
Toelichtine:
1 het (oneemlbesluit is leidend daar waar het gaat om de uitvoering door het college van een
besluit van de raad. Over de intepretatie van een raadsbesluit moet geen misverstand bestaan;
2. in het forum -saluenleving van 1 7 juni 201 3 heeft de burgemeester toegezegd dat Q|de
dienstver' leningsovereenkomst (DI,O) in verband met dennancië|e agccten ter goedkeuyyg yjggs
de raad gaat''. Deze toezegging wijkt sterk af van de tekst van beslispunt 3 van het
ontwembesluit. Dit amendement heeft tot doel het on|epbesluit met die toezegging in
overeenstemming te brengen. Daarbij aangdekend dat de DVO niet alleen vôor het voteren van
een krediet naar de raad gaat, maar de raad om instemming zal worden gevraagd met de door het
college af te sluiten DVO (concept DVO, dus niet de reeds door partijen getekende versiel;
3. amendering van het ontwepbesluit, zoals hierboven voorgesteld, tot doel heeft om college en raad
op één lijn te brengen; .
4. de raad van mening is dat hij de mogelijkheid dient te hebben om zijn colltrolerende (Gnanciële)
en kaderstellellde (beleidsmatige) veran|oordelijkheid te kunnen invullen bij de vaststelling van
deze diens|erleningsovereenkolnsttelll',
5. de eerste raadsvefgadefing van het kalenderjaàr vindt altijd plaats begin februari. Daarom is er
voor gekozen om de woorden |uiterlijkjanuari 20 1 4' te wijzigen in Guiterlijk december 2.0135.
Ondedekelxing en naam: .
..-7 .
.''' .v'
c 7.1 y
..-..--,x, 1 . z ..
= ($
, ..
G. van den Berg J. Broerè an ''
Fractie PvdA Fractie CU/SGP Fractie VVD/D66 *
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Dit amendement is aangenomen / in de vergaderilzg van 4 j uli 20 1 3
Stemverhouding'. Fracties voor: jr j ,
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