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Beantwoording rondvragen 
20R.00727 
 
 
 

Van  : Wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Ambtelijke samenwerking Oudewater - Woerden 

Datum  : 06-07-2020 

Contactpersoon : W. van Barneveld 

Tel.nr. : 6406 

E-mailadres : barneveld.wilfred@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording vooraf gestelde over raadsvoorstel 'Dienstverleningsovereenkomst 
2021 - 2025 Oudewater - Woerden’ 
 
Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van VVD/D66, voorafgaand aan de vergadering van het 
forum Samenleving  van 6 juli 2020. 

 

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 

 

1. Wat zijn de grootste verschillen met de vorige DVO, wat moeten deze verbeteringen bereiken en hoe 
worden ze getoetst? 
 
Antwoord: de DVO is nu in één overzichtelijk document samengevat inclusief de financiële uitwerking. 
Verder is stilgestaan bij hoe te handelen wanneer een andere gemeente toe zou willen treden en hoe te 
handelen in het geval van het niet kunnen komen tot een vernieuwing van de overeenkomst over 5 jaar. 
Ook heeft het vraagstuk van meer- en minderkosten een plek in de DVO gekregen. Tot slot is inzichtelijk 
gemaakt hoe de bijdrage van Oudewater zich verhoudt tot de totale apparaatskosten van de ambtelijke 
organisatie en is een beschrijving van de basis dienverlening toegevoegd.  
 
2. In de inleiding wordt gesproken over “bouwen aan professionalisering’, “eventuele kwetsbaarheden in de 
organisatie”; kunt u ons meenemen in het organogram van de organisatie of kan de interim 
gemeentesecretaris hierover tijdens het Forum een korte presentatie geven. Daarbij een concreet 
voorbeeld gevend, bijvoorbeeld als er een aanvraag tot het bouwen van een schuur binnenkomt, welke 
route legt deze aanvraag af binnen de organisatie?  
 
Antwoord: Deze vraag zal tijdens de vergadering beantwoord worden. 
 
3. Doelen Oudewater op blz 2 staat: verhogen kwaliteit; hoe wordt kwaliteit gemeten, wat is de nulmeting 
en wat zijn stappen om kwaliteit te verbeteren op welke gebieden? 
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Antwoord: de raad van Oudewater legt de dienstverlening aan haar burger en bedrijven vast in de 
begroting. De begroting van Oudewater is daarmee de meetlat waarlangs de dienstverlening wordt 
uitgevoerd en gemeten. In de begroting staat welke resultaten gerealiseerd moeten worden. 
 
4. Wanneer gemeenten toetreden, leidt dit dan ook tot daling van de kosten omdat bijvoorbeeld overhead 
over meer gemeenten verdeeld kan worden en risico’s worden verspreid ? Hoe wordt een dergelijk 
voordeel verdeel? 
 
Antwoord: het bureau Common Eye heeft in haar evaluatierapport over het toetreden van andere 
gemeenten tot de samenwerkingen in de DVO-constructie geadviseerd in dat geval over te stappen op een 
andere samenwerkingsvorm omdat met 3 gemeenten in een DVO-constructie zitten mogelijk niet het 
gewenste effent zal hebben. Hoe in een dergelijke nieuwe situatie omgegaan zal worden met de verdeling 
van de kosten zal op dat moment moeten worden bezien. 
 
5. Kostenvoordelen: is er de afgelopen 5 jaar binnen de organisatie een efficiencywinst behaald? Welke 
winst wordt concreet voor de komende 5 jaar nagestreefd?  
 
Antwoord: in 20017 is een bezuiniging van 900.000,- doorgevoerd en vanaf 2020 tot en met 2023 1,5 
miljoen. Er wordt geen winst nagestreefd. Gemeenten hebben immers geen winstoogmerk. 
 
6. Is de uitvoeringsovereenkomst van 2021 al beschikbaar? Deze dient bij voorkeur bij de voorjaarsnota 
besproken te worden. 
 
Antwoord: de uitvoeringsovereenkomst 2021 is niet beschikbaar. Deze kan pas opgesteld worden nadat de 
begroting 2021 is opgesteld en vastgesteld. De uitvoeringsovereenkomst wordt door de beide colleges 
getekend. 
 
 
7. vragen DVO; 
a. Artikel 2: hoeveel geld is jaarlijks voor de uitvoeringsovereenkomst beschikbaar? De gemeenteraad dient 
middels de uitvoeringsovereenkomst de ambities en kosten te kunnen prioriteren. Klopt dit? 
 
Antwoord: Er zijn geen directe middelen voor de uitvoeringovereenkomst beschikbaar om de eenvoudige 
reden dat alles wat in de begroting staat beschikbaar is voor de dienstverlening van de gemeente 
Oudewater aan haar burgekers en bedrijven. De vergoeding zoals opgenomen in de DVO dekt de kosten 
die in het ambtelijk apparaat maakt om deze diensten te kunnen uitvoeren. 
 
b. Artikel 5: afgezien van de geschillenregeling heeft de gemeentesecretaris van Oudewater geen 
doorzettingskracht. Wat kan hiervoor een oplossing zijn? 
 
Antwoord: de gemeentesecretaris van Oudewater heeft zitting in de directie van de ambtelijke organisatie 
en heeft daarmee ook doorzettingsmacht waar het gaat om de uitvoering van de dienstverlening voor de 
gemeente Oudewater door de ambtelijke organisatie. 
 
c. Artikel 8: waar is opgenomen dat de gemeenteraad van Oudewater een jaarlijkse evaluatie ontvangt van 
de uitgevoerde werkzaamheden inclusief een kwaliteitsmeting? 
 
Antwoord: zowel in de voorjaarsnota en de najaarsnota worden de uitgevoerde werkzaamheden 
opgenomen, of deze volgens planning verlopen en of de resultaten worden behaald zoals afgesproken. 
 
d. Artikel 10.3: hoe zijn de percentages van 10% respectievelijk 15% opgebouwd? Wat bepaalt of een 
project complex is of niet? Aan wie komen de leges toe? Is de verwachting dat met de omgevingswet de 
kosten en daarmee de Vat gelijk blijven?  
 
Antwoord: Voor alle ruimtelijke projecten worden door gemeenten VAT-kosten toegerekend. Dit is 
opgebouwd uit de kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht. De meeste gemeenten handteren 
een percentage tussen de 15% en 20%. 
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Antwoord: Een project is complex als dit een kunstwerk bevat, bijvoorbeeld een brug.  
Antwoord: In het kader van de DVO is vooralsnog niet aan te geven of de omgevingswet van invloed zal 
zijn op de kosten.  
Antwoord: Alle door ambtelijke organisatie geïnde leges voor Oudewater komen toe aan de gemeente 
Oudewater. 
 
e. Artikel 17: Wat kunnen onvoorziene kosten zijn? Heeft u een voorbeeld? 
 
Antwoord: Bijvoorbeeld de extra kosten die momenteel gemaakt worden vanwege het covid-19 virus. 
 
f. Artikel 18.3: wat is een vergoeding voor desintegratiekosten 
 
Antwoord: Dat is een vergoeding voor de kosten die gemaakt worden om de organisatie te ontvlechten 
indien de gemeenten besluiten de samenwerking in de vorm van de DVO stop te zetten. 
 
8. Vragen bij bijlage DVO:  
a. Is die een limitatieve lijst? 
 
Antwoord: Ja, dit is een limitatieve lijst op hoofdlijnen.  
 
b. Wij kunnen uiteraard niet staven of dit de inhoud uitputtend is en juist is; twijfelen doen we wel, Ferm 
Werk komt bijvoorbeeld in het gehele stuk niet voor. Wat garandeert de volledigheid van deze lijst.  
 
Antwoord: Ferm Werk komt niet direct in de lijst voor maar valt bijvoorbeeld deels onder het beleid van het 
sociaal domein en onder het voeren van de administratie. Op basis van een gedetailleerdere going concern 
takenlijst is dit overzicht opgesteld en door de verschillende teams op juistheid gecheckt.  
 
c. Vastgoed: Oudewater gaat vastgoed afstoten: hoe vinden wij deze verminderingen terug in de financiële 
component van de DVO.  
 
Antwoord: dit is nog niet terug te vinden in de DVO omdat dit over een paar jaar gerealiseerd zal worden. 
De DVO is opgesteld op basis van de huidige dienstverlening. 
 

Bijlagen: 

 

Geen 

 

 

 

 

 

 
W.J.P. Kok  
wethouder 
 

 

 


