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—Oorspronkel i jk b e r i c h t — 
Van: Matheijsen, Onno <o.matheijsen@oudewater.nl> 
Verzonden: vr 29-05-2015 12:12 
Onderwerp: art. 30 vragen Onafhankelijken over samenwerking Oudewater-Woerden 
Aan: !OW-RaadenFora o ; 
Geachte raads- en forumleden, 

Van de fractie van De Onafhankelijken ontvingen we onderstaande vragen conform art. 30 (Reglement van orde) inzake 
de samenwerking Oudewater -Woerden. 

Vragen: 
1. De dienstverleningsovereenkomst (DVO) is door de raad vastgesteld. Hoe kan het college in of met de stuurgroep 
(??) besluiten hier wat aan te wijzigen. Antwoord van Pieter Verhoeve op vraag van Elly van Wijk dat 'andere' moet 
worden gelezen als 'nadere'. En dan nog? 

2. Waarom is er nog een stuurgroep? En een regiegroep? Deze organen passen niet in de relatie opdrachtgever -

opdrachtnemer. Mogelijk komen partijen in een juridisch geschil tegenover elkaar te staan. De DVO spreekt ook van een 
overleg tussen de colleges twee keer per jaar. Daarmee is de stuurgroep ook in strijd met de DVO. De 
gemeentesecretaris is formeel de 'bewaker' van de DVO, volgens de DVO. Dat is dus niet aan de regiegroep. 
Tegelijkertijd heeft de secretaris in de governance niet of nauwelijks een rol, waardoor hij zijn formele taak niet of 
nauwelijks kan uitvoeren. Daarmee is de governance is strijd met de DVO. 

3. In de stuurgroep zijn financiële afspraken gemaakt die het budgetrecht van de gemeenteraad raken. Hoe kan dat? 
Beperkt dit het budgetrecht van de raad als hij, bijvoorbeeld een taakstelling wil opleggen op de lump sum van 3,9 
miljoen voor de integrale dienstverlening? Of leidt dat dat tot een privaatrechtelijk conflict? 

4. Hoe kunnen de directeuren van de opdrachtnemer geloofwaardig en onafhankelijk de rol van locosecretaris invullen? 
Zijn deze benoemingen sowieso wenselijk uit een oogpunt van vermenging van (tegengestelde)belangen? 

5. Waarom en op wiens initiatief zijn er roerende zaken naar Woerden afgevoerd? Is hier een vergoeding voor betaald? 
Op grond van welk besluit? 

6. Er zouden uitvoeringsovereenkomsten (UVO's) worden opgesteld om effectief te kunnen sturen I schuiven van beleid 
binnen de 3,9 miljoen. Met de huidige overall UVO kan dit m.i. niet of nauwelijks. Hoe kun je met dit algemene stuk 
sturen op beleid. Bijvoorbeeld prioriteiten verleggen I keuzes maken zonder extra te moeten betalen? 

7. Waarom wordt de zogenoemde drietrapsraket niet toegepast. Voortdurend wordt er extra geld voor uitvoering 
gevraagd aan de raad, bijvoorbeeld voor zwembadonderzoek, accommodatiebeleid en VRU? Waarom accepteert het 
college dit en op grond van welke afweging? 

8. Waarom betaalt Oudewater de inhuur van externe krachten voor 'lastige dossiers' als het zwembad? Deze dossiers 
zijn al geruime tijd bekend. Woerden had zich hier als opdrachtnemer op voor kunnen en moeten bereiden. Zo niet, dan 
is het financiële risico voor Woerden. (In Oudewater waren de sectorhoofden meewerkend voorman. Dat gold ook voor 
dhr. Knevel. Zijn salaris valt dus binnen de loonsom) 

9. Woerden werkt veel met projecten. Ongeveer 10 tot 20 procent bovenop de loonsom. Gaat dat ook bovenop de 3,9 
miljoen komen? Dan hadden we net zo goed zelf een projectenpot kunnen maken. 

10. Waarom is geen enkele Oudewaterse manager in het management Woerden terecht gekomen? 

1 



11. Bent u bekend met de vele overspannen ex-werknemers? En wat doet er aan? 

12. Voor de aansturing wordt gebruik gemaakt van 2 zogeheten bestuursadviseurs uit de loonsom sectorhoofd BBZ van 
circa f 80.000 per jaar. Hoe kunnen 2 medewerkers schaal 10 de wethouders inhoudelijk over de volle breedte van hun 
portefeuille inhoudelijk ondersteunen? Hoe verhoudt deze functie zich tot de taak van de gemeentesecretaris om de 
wethouders te ondersteunen. Voorheen waren deze medewerkers niet nodig! 

13. Waarom komen er niet tot nauwelijks voorstellen naar de raad sinds 1 januari? De voorstellen die wel komen zijn 
bovendien doorgaans financieel pover onderbouwd. Veel teksten moeten ook nog eens anders worden begrepen dan 
geschreven. 

14. Veel meldingen over openbare ruimte worden trager opgepakt dan voorheen. Hoe verhoudt zich dit met de beoogde 
verbetering van de dienstverlening? 

15. Het stadskantoor van Oudewater staat ondanks alle toezeggingen overwegend leeg. Terwijl Woerden ruimtegebrek 
zegt te hebben en overweegt een nieuw stadskantoor te bouwen. 

16. Hoe staat het met de begrote verhuuropbrengsten van het stadskantoor? 

Met vriendelijke groet, 

drs. O.F. (Onno) Matheijsen 
griffier gemeente Oudewater 
0348-566909 
06-44566183 

werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl 
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