
Schriftelijke vragen ex artikel 30 RvO van raadslid I.P.F. 
Boreel de Mauregnault

Onderwerp: kosten afwikkeling en personele invulling  
ambtelijke samenwerking Woerden.

Geacht college,

Sinds 1 januari 2015 is de ambtelijke fusie met Woerden een 
feit. 

Uitgangspunt was dat de bestuurskracht zou worden vergroot 
en dat het dienstenniveau voor de burger gehandhaafd zou 
blijven en de invulling van de uitvoering op korte termijn niet 
duurder zou worden en op langere termijn door synergie 
effecten zelfs goedkoper.

De totale ambtelijke uitvoeringskosten van 3,9 miljoen zou 
overgaan naar Woerden en  er is een frictiebudget van € 
900.00,00 vrijgemaakt. Huisvesting valt niet onder de 
samenwerking. 

Het sectorhoofd BBZ met de daarbij behorende loonsom van € 
80.000,= per jaar zit in de som van 3,9 miljoen. Het sectorhoofd 
BBZ werd ad interim ingevuld. Deze interim nam o.a. het 
beleidsmatige deel (incl. het schrijfwerk) dossier zwembad voor 
zijn rekening. 

Tijdens het forum van 26 januari jl. heeft wethouder Vermeij 
bevestigd dat Oudewater de interim nog steeds inhuurt voor 
advisering dossier zwembad. En dat voor rekening van de 
gemeente Oudewater. Het zou een lastig over te dragen dossier 
zijn. De ambtelijke organisatie van Woerden had voor 1 januari 
geen tijd om zich in dit dossier te verdiepen.



Onze gemeentesecretaris zou beleidsregisseur worden in 
Woerden, om daar bij de directie/sector hoofden onze dossiers 
te behartigen en in te laten plannen.

Gelet op het bovenstaande heb ik de volgende vragen.

Externe advisering dossier zwembad

1. Voor hoeveel uur en kosten huurt Oudewater de interim 
nog in?

2. Waarom betaalt de gemeente Woerden de kosten externe 
inhuur na 1 januari 2015 niet? 

3. Waar staat in de DVO beschreven dat de gemeente 
Oudewater de overdracht van ‘lastige’ dossiers moet 
bekostigen?

Inzage in en eindstand budget frictiekosten

4. Wat is de eindstand van dit budget? Graag ontvang ik een 
gedetailleerd overzicht van de uit dit budget gedane 
uitgaven.

5. Indien dit budget een overschot kent, kunnen 
bovengenoemde kosten dan niet uit dit overschot worden 
bekostigd?

Regiebestuurders

6. Wat is de reden dat er formatie voor 2 regie bestuurders is 
gecreëerd?

7. Op wiens initiatief is dit tot stand gekomen?
8. Wat is het voordeel voor Woerden om dit binnen het 

overgedragen budget van 3,9 mln. te bekostigen?
9. Met het creëren van deze regiebestuurders vervalt feitelijk 

de beoogde functie van onze gemeente secretaris. Wat 
wordt nu de exacte functie van onze gemeentesecretaris? 
Welke verantwoordelijkheden heeft hij en welke 
bevoegdheden?

10. Heeft Oudewater na 1 januari jl. nog andere personele 
kosten (ongeacht of die op programmabegrotingen e.d. 



geboekt worden) die voorheen binnen het budget van 3,9 
miljoen vielen?

Met vriendelijke groet,

Ignace Boreel de Mauregnault

Fractie VVD en D66


