
Cewceiite Oudewater 

RAADSINFORMATIEBRIEF 
15R.00410 

Gemeente Woerden 

15R.00410 

Van : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 30 juni 2015 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 

Portefeuille(s) : Bestuurlijke zaken 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

F. Pleket 

8327 

pleket.f@woerden.nl 

Onderwerp: 

Beantwoording art 30-vragen van de fractie van De Onafhankelijken over samenwerking Oudewater-
Woerden. 

Kennisnemen van: 

De antwoorden van het college op de vragen ex art 30 van de fractie van De Onafhankelijken. 

Beantwoording: 

Vraag 1 
In de besluitenlijst van B&W las ik dat het college besloten heeft om de stuurgroep Oudewater te vervangen 
door een bestuurlijk beraad. Hoe verhoudt zich dit met de overlegstructuur zoals deze geregeld is in de 
DVO? Volgens artikel 11 lid 3 vindt er ten minste (bedoeld is minstens) twee keer per jaar overleg plaats 
tussen het college van opdrachtgever en het college van opdrachtnemer. 

Antwoord: 
Het bestuurlijk beraad en het overleg o.b.v. genoemd artikel 11 DVO bestaan naast elkaar omdat ze niet ' 
hetzelfde doel dienen. Aan het overleg art.11 DVO - waaraan nog vorm gegeven zal worden - nemen de 
colleges deel in hun rol van opdrachtgever c.q. opdrachtnemer. Met het bestuurlijk beraad wordt beoogd te 
bezien of het mogelijk is om, aan de hand van bestuurlijke en/of maatschappelijke thema's, in 
samenwerking een meerwaarde te realiseren. 

Vraag 2 
2a. Is het college op de hoogte van de zorgelijke financiële positie van de gemeente Woerden? 

Antwoord: 
Nee 

2b. Welke risico's brengt dit mee voor de zelfstandigheid van de opdrachtnemer van de ambtelijke 
ondersteuning aan Oudewater? 

Antwoord: 
Wij zien dit risico niet. 



2c. Welke risico's brengt dit mee voor de continuïteit van bestuur en dienstverlening van de gemeente 
Oudewater en welke financiële risico's? 

Antwoord: 
Wij zien dit risico niet. 

Vraag 3. 
De gemeente Woerden overweegt te investeren in de huisvesting van haar ambtelijke organisatie. 

3a. Heeft dit financiële gevolgen voor de gemeente Oudewater? Zo nee, hoe is dit geregeld/uitgesloten in 
de DVO? 

Antwoord: 
Nee. Dit is bepaald in art 1 lid 8.i. van de DVO: de kosten van huisvesting van beide gemeenten maken in 
principe geen deel uit van de Dienstverleningsovereenkomst. In de Financiële afspraken, vastgesteld door 
de stuurgroep op 1-10-2014, is dit in art 4 lid d nader gespecificeerd. 

3b. Is/wordt het vrijwel leegstaande stadskantoor van Oudewater betrokken in het huisvestingsvraagstuk 
van de ambtelijke organisatie van Woerden. Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Nee. Omdat de vaste activa, i.e. stadhuis en stadskantoor, in bezit blijven van de gemeente Oudewater 
hebben wij in beginsel uitsluitend de plicht te zorgen voor 25 werkplekken voor bestuur, bestuurlijke 
ondersteuning, KlantContactCentrum en stadserf. Woerden is zelfstandig verantwoordelijk voor de 
huisvesting van het ambtelijk apparaat. 

Bijlagen: 

De secretaris De burgemeester 
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