
Gemeente Oudewatet 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 
17R.00993 

Van College van burgemeester en wethouders 

Datum 5 december 2017 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 

Portefeuille(s) : samenwerking Oudewater-Woerden 

Contactpersoon : S. Haverkamp 

Tel.nr. : 8209 

E-mailadres : haverkamp.symke@woerden.nl 

Onderwerp: 
Zienswijze college op raadsvoorstel 'kaders vervolg ambtelijke samenwerking Oudewater- Woerden. 

Kennisnemen van: 

De zienswijze van het college omtrent het raadsvoorstel 'Kaders vervolg ambtelijke samenwerking 
Oudewater - Woerden'. (17r.00923) 

Inleiding: 

In de context van het gesprek over de samenwerking met de gemeente Woerden heeft het 
presidium op 13 november 2017 een raadsvoorstel ingediend met als onderwerp de kaders van het 
vervolg van de ambtelijke samenwerking Oudewater - Woerden. Het college kan zich goed vinden in de 
lijn van de beslispunten en wil hier graag de drie opmerkingen bij maken. 

Kernboodschap: 

1) Voor het college staat - net als voor de raad- de zelfstandigheid van de gemeente Oudewater 
buiten kijf. Dit betekent dat Oudewater als zelfstandige gemeente haar eigen competenties heeft en 
houdt bij beleidskeuzes zoals omschreven in de gemeentewet. Het beleid in Oudewater wordt daarom 
gemaakt in samenspel tussen de raad en het college van Oudewater ten bate van de inwoners van 
Oudewater. De zelfstandigheid van de gemeente Oudewater is onafhankelijk van de gekozen 
samenwerkingsvorm. Het college kan zich daarom geheel verenigen met beslispunt 1 van het raadsbesluit: 
Oudewater heeft te allen tijde beleidsvrijheid. Bij deze beleidsvrijheid kan Oudewater zich echter de vraag 
stellen op welke punten efficiëntie voordelen te behalen zijn met harmonisatie van beleid met Woerden 
en op welke punten dit wenselijk is. 
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Het is dan ook volstrekt helder dat de gemeenteraad zijn kaderstellende verantwoordelijkheid 
moet kunnen nemen op het moment dat er stappen met onomkeerbare gevolgen worden gezet in de 
samenwerking. In zoverre heeft de raad ook het laatste woord over de toekomst van de samenwerking na 
2021, zoals in de motivatie van beslispunt 10 wordt gesteld. Het college benadrukt echter dat aan een 
eventuele ontbinding van de samenwerking ook grote risico's verbonden zijn. Ontvlechting van de 
samenwerking leidt tot grote frictiekosten en de Rijksoverheid delegeert steeds meer 
verantwoordelijkheden naar lagere overheden in de veronderstelling dat zij het werk efficiënter zullen 
uitvoeren, zoals bij de transformatie in het sociaal domein. Daarbij is het werk van de gemeente 
complexer geworden, zoals bijvoorbeeld in de toegenomen eisen op het gebied van privacy en veiligheid 
van ICT. Tot slot zijn ook de verwachtingen van het contact tussen gemeente en inwoner veranderd, zoals 
die straks hun beslag krijgen bij bijvoorbeeld de invoering van de omgevingswet. 

Bij al deze ontwikkelingen hoort een bepaalde 'kritische massa' van organisatie en deze kan 
worden gevonden in een organisatie die voor de gemeenten Oudewater en Woerden werkt. Daarom zet 
het college in op verbetering van de huidige samenwerking met Woerden op basis van partnerschap. 

2) Zoals gesteld heeft de gemeente Oudewater vrijheid op het gebied van beleidskeuzes. Wat betreft 
de uitvoering van het beleid hebben het college en de raad van Oudewater in 2013 echter besloten een 
DVO aan te gaan met de gemeente Woerden. Dit betekent dat er met Woerden afspraken zijn gemaakt 
over de wijze waarop de ambtelijke organisatie zijn diensten verleent aan de gemeenschap van 
Oudewater. De uitvoering van het beleid is zodoende niet onafhankelijk van de gekozen 
samenwerkingsvorm (conf. DVO Art. 2.2). 

De organisatie voert daarom 'intern' de dienstverlening voor de gemeente Oudewater uit. 
Oudewater heeft echter de mogelijkheid om 'extern' dienstverlening in te huren en het college heeft een 
vrije keuze met welke dienstverlener Oudewater een overeenkomst aan gaat. Ook op de diensten waarop 
Oudewater een externe dienstverlener zou willen nemen, heeft Oudewater vrijheid. Zodoende is er geen 
sprake van gedwongen winkelnering. Echter aan het maken van eigen keuzes in de dienstverlening zijn 
kosten verbonden. De schaalvoordelen van de samenwerking met de gemeente Woerden gaan verloren, 
er zijn frictiekosten aan verbonden en er zullen afspraken gemaakt moeten worden over de termijn 
waarop omdat de organisatie die de huidige dienstverlening uitvoert niet op stel en sprong kan 
veranderen. Eigenstandige keuzes van Oudewater wat betreft dienstverlening kunnen zodoende tot extra 
kosten leiden. Het college streeft echter naar efficiëntie en zoekt daarom afstemming met de gemeente 
Woerden. Het college plaatst hiermee beslispunt 5 in perspectief. 

3) In de huidige samenwerking wil het college verder op basis van partnerschap. Daarom is het 
college verheugd over de kaders die in de beslispunten 2-4 en 6-7 worden gegeven en draagt het college 
zorg voor de inrichting van deze beslispunten. Voor zowel het college van Oudewater als het college van 
Woerden betekent partnerschap 'gedeeld eigenaarschap' en de colleges willen hierin dan ook samen 
optrekken. Dit betekent ten eerste dat beide colleges zich eigenaar weten van de werkorganisatie en dat 
de werkorganisatie betrokken is bij Oudewater en bij Woerden en eigenaarschap toont over de zaken die 
moeten worden aangepakt. Zowel mentaal door te weten wat er speelt, maar ook fysiek door 
aanwezigheid. Het college ziet erop toe dat dit eigenaarschap in de ontwikkeling van samenwerking op 
basis van partnerschap wordt geborgd. 

Het betekent ook dat niet alleen de colleges van Oudewater en Woerden, maar ook de raden, 
door de organisatie in positie worden gebracht om gezamenlijke knelpunten op te lossen. Dit betekent dat 
de informatiepositie van de colleges en raden niet kan verschillen. De P&C cyclus wordt geïntegreerd en 
daarbij onderkent het college de noodzaak van rapportage aan de raad. Het college zal hiervoor dan ook 
met een voorstel doen welke wordt geagendeerd in de auditcommissie. Hierin zal bovendien afstemming 
met Woerden worden gezocht. De colleges en waar nodig de raden kunnen zo gedurende het jaar in 
gesprek over de dienstverlening en meerVminderkosten. 

Een onafhankelijke controlfunctie hoort bij een goed functionerende gemeente en daarom moet 
Oudewater een onafhankelijke controller hebben. In de uitvoering ervan heeft Oudewater veel voordeel 
te behalen door afstemming met Woerden te zoeken. Door de concerncontroller van Oudewater en die 
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van Woerden in één persoon te beleggen, zijn Oudewater en Woerden in staat een zwaarder 
functieprofiel op te stellen en een beter gekwalificeerde controller uit de arbeidsmarkt aan te trekken. 
Deze controller is dan bovendien in staat om zijn blik integraal over de organisatie en de uitvoering te 
werpen en naar beide colleges onafhankelijk te rapporteren. Het college is van mening dat juist op dit 
soort punten de samenwerking met Woerden een grote meerwaarde heeft. Er wordt uitgezocht of een 
gecombineerd werkgeverschap van Oudewater en Woerden voor deze functionaris juridisch mogelijk is. 

Het college ziet uit naar het gesprek met de raad waarin de toekomst van het partnerschap met 
Woerden kan worden besproken. 

Financiën 

n.v.t. 

Vervolg: 

De zienswijze van het college zal worden besproken samen met het raadsvoorstel in de raad van 
Oudewater op 14 december. 

Bijlagen: 
n.v.t. 

De wnd. secretaris De burgemeester 

ir. W.J. Tempel 
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Gemeente Oudewater 

RAADSVOORSTEL 
17R.00923 

Indiener: Presidium 

Datum: 5 december 2017 

Portefeuillehouder(s): Burgemeester 

Portefeuille(s): Ambtelijke samenwerking Oudewater - Woerden 

Contactpersoon: A. van der Lugt 

Tel.nr.: 06 - 30 25 64 79 E-mailadres: a.lugt@oudewater.nl 

Onderwerp: Kaders vervolg ambtelijke samenwerking Oudewater - Woerden 

De raad besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders de volgende kaders mee te geven bij de dialoog over 
het vervolg van de ambtelijke samenwerking tussen Oudewater en Woerden: 

1. Oudewater moet te allen tijde eigen beleidskeuzes kunnen blijven maken; 
2. Spreek uit dat de gehele organisatie zich ambtenaar moet voelen van zowel Woerden als 

Oudewater en waarborg dat hiertoe voldoende acties worden ondernomen; 
3. Zorg er in het verlengde hiervan voor dat werknemers zich ook fysiek in de gemeente 

Oudewater blijven bevinden zodat op efficiënte wijze gestuurd kan worden, ook indien zou 
worden besloten om Team Oudewater uit te faseren; 

4. Stop met een strikt juridische benadering van de DVO en UVO, maar ga steeds met elkaar in 
gesprek over meer- en minderwerk en de kosten die hiermee gemoeid zijn; 

5. Er wordt samengewerkt met de gemeente Woerden door hier diensten in te kopen, tenzij een 
andere aanbieder wenselijk wordt geacht; kortom: structurele ambtelijke stabiliteit is 
essentieel, maar geef de mogelijkheid om waar wenselijk eigen keuzes te maken; 

6. Zorg voor een betere positionering van de gemeentesecretaris van de gemeente Oudewater 
binnen de organisatie, bij voorkeur in de directie van de organisatie, zodat de belangen vanuit 
Oudewater binnen de organisatie beter gewaarborgd zijn; 

7. Stel een concerncontroller voor de gemeente Oudewater aan die onafhankelijk de situatie 
overziet en aan het college van Oudewater rapporteert; 

8. Stem de P&C-cyclus van beide gemeenten beter op elkaar af, zodat niet (meer) de situatie 
ontstaat dat in de ene gemeente zaken reeds opgeleverd zijn waar in de andere gemeente 
sprake is van een latere bediening bij werkzaamheden; 

9. Informeer de gemeenteraden van de beide gemeenten op structurele wijze over de stand van 
zaken van de ambtelijke samenwerking en financiën door middel van voortgangsrapportages; 

10. Neem geen onomkeerbare stappen inzake de ambtelijke samenwerking zonder de 
gemeenteraden hierbij op een procedureel gezien juiste wijze te betrekken; 
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Inleiding: 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Oudewater een 
raadsvoorstel aangenomen waarin wordt beschreven hoe vervolg wordt gegeven aan het rapport dat 
Common Eye heeft opgesteld over de ambtelijke samenwerking tussen Oudewater en Woerden. 
Een van de besluitpunten houdt in dat de gemeenteraad kaders stelt voor de Oudewaterse inbreng 
bij een dialoog tussen de colleges van Oudewater en Woerden over het vervolg van de ambtelijke 
samenwerking tussen de gemeenten. 

Om dit proces vorm te geven zijn mevrouw Esther Klaster van Common Eye en mevrouw Tanja ten 
Berge van Ten Berge Organisatieadvies aangesteld als onafhankelijke procesmanagers. Tijdens 
twee avonden - op maandag 11 oktober 2017 en op dinsdag 24 oktober 2017 - is door de 
gemeenteraad van Oudewater in beslotenheid gepraat over de ambtelijke samenwerking tussen 
Oudewater en Woerden, met als uiteindelijk doel om te komen tot kaders om mee te geven aan het 
college bij bovengenoemde dialoog. 

Dit raadsbesluit is een uitwerking van de uitkomsten van de twee avonden. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of 
regelgeving: 

Artikel 147a van de Gemeentewet. 

Beoogd effect: 

Het beoogde effect van dit raadsvoorstel is het vaststellen van een aantal kaders die het college als 
vertrekpunt moet nemen bij de dialoog die zij heeft met het college van Woerden inzake de 
ambtelijke samenwerking tussen Oudewater en Woerden. 

Argumenten: 

Hieronder wordt nader ingegaan op de kaders die in het raadsbesluit worden benoemd. 

1. Oudewater moet te allen tijde eigen beleidskeuzes kunnen blijven maken 

Het bestuur in Oudewater moet steeds eigen beleidskeuzes kunnen maken. Op die manier blijft de 
positie van Oudewater als eigenstandige gemeente gewaarborgd en worden de belangen van 
Oudewaternaren het beste vertegenwoordigd. 

2. Spreek uit dat de gehele organisatie zich ambtenaar moet voelen van zowel Woerden als 
Oudewater en waarborg dat hiertoe voldoende acties worden ondernomen 

Alle ambtenaren - afgezien van de secretaris en griffier van de gemeente Oudewater - zijn op dit 
moment formeel in dienst van de gemeente Woerden. Zij werken echter voor de gemeenten 
Oudewater en Woerden. In de praktijk moeten zij dit wel voelen, hiernaar handelen en zich 
realiseren dat beide gemeenten verschillende culturen kennen. Wanneer dit niet gebeurt ontstaat 
geen eigenaarschap voor beide gemeenten en zal het werk voor de ene gemeente - wellicht 
onbewust - voorgaan op het werk voor de andere gemeente. Het is daarom van belang dat 
ambtenaren zich ook daadwerkelijk ambtenaar voelen van de beide gemeenten en dat hiertoe 
voldoende actie wordt ondernomen door de directie en het college. 

3. Zorg er in het verlengde hiervan voor dat werknemers zich ook fysiek in de gemeente Oudewater 
blijven bevinden zodat op efficiënte wijze gestuurd kan worden, ook indien zou worden besloten om 
Team Oudewater uit te faseren 

Een manier om ervoor te zorgen dat ambtenaren zich werknemer voelen van beide gemeenten is 
te bewerkstelligen dat ze zich niet alleen in Woerden of in Oudewater bevinden, maar in beide 
gemeenten. Op die manier ontstaat sneller een verbinding met beide gemeenten. Daarnaast is 
fysieke aanwezigheid in Oudewater sowieso gewenst, zodat door de secretaris of het college direct 
contact kan worden gelegd met behandelend ambtenaren. Deze vorm van directe afstemming is 
efficiënt en zorgt ervoor dat het bestuur van Oudewater op een gemakkelijkere manier kan sturen. 
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4. Stop met een strikt juridische benadering van de DVO en UVO, maar ga steeds met elkaar in 
gesprek over meer- en minderwerk en de kosten die hiermee gemoeid zijn 

Een strikt juridische benadering van de bestuurlijke overeenkomsten tussen Oudewater en 
Woerden zorgt ervoor dat meer gepraat wordt over de mogelijkheid om zaken uit te voeren dan dat 
er daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Om dit tegen te gaan moet af worden gestapt van een strikte 
benadering en steeds met elkaar in gesprek worden gegaan. Uitgangspunt hierbij is dat niet direct 
'nee' moet worden gezegd wanneer een vraag naar voren komt, maar dat met elkaar naar een 
oplossing wordt gezocht. Op die manier wordt het partnerschap tussen de beide gemeenten 
vergroot en ontstaat geen 'ruis' waar dit niet nodig is. 

5. Er wordt samengewerkt met de gemeente Woerden door hier diensten in te kopen, tenzij een 
andere aanbieder wenselijk wordt geacht; kortom: structurele ambtelijke stabiliteit is essentieel, 
maar geef de mogelijkheid om waar wenselijk eigen keuzes te maken 

In het verlengde van het bovenstaande is het voor de gemeente Oudewater belangrijk om daar 
waar wenselijk te kiezen voor een andere aanbieder van diensten dan de gemeente Woerden. Dit 
zorgt ervoor dat geen verplichte winkelnering ontstaat. Hierbij geldt wel dat samenwerking met 
Woerden het uitgangspunt is en dat afwijking hiervan in goed overleg met elkaar dient te gebeuren. 
Uitgangspunt hierbij is dat zaken zo efficiënt mogelijk geregeld moeten worden. 

6. Zorg voor een betere positionering van de gemeentesecretaris van de gemeente Qudewater 
binnen de organisatie, bij voorkeur in de directie van de organisatie, zodat de belangen vanuit 
Oudewater binnen de organisatie beter gewaarborgd zijn 

Op dit moment maakt de gemeentesecretaris van Oudewater geen deel uit van de directie van de 
gemeente Woerden. Om de belangen van de gemeente Oudewater binnen de ambtelijke 
organisatie beter te waarborgen, ziet de gemeenteraad graag dat de secretaris wél deel uit gaat 
maken van de directie. Hiermee krijgt de secretaris ook een formele verantwoordelijkheid voor de 
organisatie en de werkzaamheden die door de organisatie worden uitgevoerd. Op zaken als 
eigenaarschap van ambtenaren voor het werken voor beide gemeenten kan hierdoor door de 
secretaris actiever worden gestuurd. 

7. Stel een concerncontroller voor de gemeente Oudewater aan die onafhankelijk de situatie 
overziet en aan het college van Oudewater rapporteert 

Bij het begin van de ambtelijke samenwerking tussen Oudewater en Woerden was de 
gemeentesecretaris van de gemeente Oudewater formeel gezien ook concerncontroller voor de 
gemeente Oudewater. Op dit moment bestaat enige onduidelijkheid over deze rol. Dit is een 
ongewenste situatie, zoals ook naar voren kwam in het rapport van Common Eye. Daarom moet 
een nieuwe concerncontroller worden aangesteld die onafhankelijk van de organisatie na kan gaan 
wat de financiële stand van zaken is. Deze concerncontroller moet direct rapporteren aan het 
college van de gemeente Oudewater. Let wel: aan de aanstelling van een concerncontroller zijn 
financiële consequenties verbonden. 

8. Stem de P&C-cvclus van beide gemeenten beter op elkaar af, zodat niet (meer) de situatie 
ontstaat dat in de ene gemeente zaken reeds opgeleverd zijn waar in de andere gemeente sprake 
is van een latere bediening bij werkzaamheden 

Op dit moment wordt nog te vaak geconstateerd dat er sprake is van ongelijk tempo bij P&C-cycli in 
de gemeenten Oudewater en Woerden. Dit terwijl de financiële gegevens door diverse afdelingen 
voor beide gemeenten aangeleverd dienen te worden. Mede met het oog op het eigenaarschap van 
werken voor beide gemeenten, pleit de gemeenteraad van Oudewater ervoor dat de cycli op elkaar 
worden afgestemd. Dit zorgt voor meer begrip richting elkaar en voor meer efficiency. 

9. Informeer de gemeenteraden van de beide gemeenten op structurele wijze over de stand van 
zaken van de ambtelijke samenwerking en financiën door middel van voortgangsrapportages 

Vanuit de gemeenteraad van Oudewater is de wens naar voren gekomen om regelmatige wijze -
bijvoorbeeld per kwartaal - te worden gerapporteerd over de stand van zaken van de ambtelijke 
samenwerking (voorbeeld: in- en uitstroom ambtenaren en klachtafhandeling) en de financiën. Op 
die manier kan de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol op een betere wijze 
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uitvoeren. In deze rapportages moeten ook steeds verbetervoorstellen naar voren komen. 
Vanzelfsprekend geldt dit niet alleen voor Oudewater, maar ook voor de raad van Woerden. 

10. Neem geen onomkeerbare stappen inzake de ambtelijke samenwerking zonder de 
gemeenteraden hierbij op een procedureel gezien juiste wijze te betrekken 

De huidige DVO tussen de gemeenten Oudewater en Woerden loopt tot 2021. In de volgende 
raadsperiode moet de gemeenteraad een besluit nemen over de toekomst van de samenwerking. 
Het is van groot belang dat door het college geen onomkeerbare stappen worden genomen in dit 
proces, zodat de gemeenteraad in de positie is om kaderstellend te spreken over dit onderwerp. 

Kanttekeningen: 

Het college heeft zelf ook een onderzoek uit laten voeren naar de ambtelijke samenwerking tussen 
Oudewater en Woerden. Dit onderzoek is eerder met een RIB aan de raadsleden verstuurd. 
Daarnaast is een presentatie over de RIB gegeven tijdens het gecombineerde Forum Samenleving I 
Forum Ruimte op dinsdag 12 oktober 2017. 

Financiën: 

Aan dit raadsvoorstel zijn vooralsnog geen financiële consequenties verbonden. 

Uitvoering: 

Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met de voorgestelde kaders, dan neemt het college deze 
kaders mee bij de gesprekken met het college van Woerden inzake de ambtelijke samenwerking. 

Communicatie: 

Via de gebruikelijke kanalen wordt gecommuniceerd over het raadsvoorstel. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

- Raadsvoorstel 'Vervolg rapport Common Eye' (besproken tijdens raadsvergadering 15 juni 2017). 
- Initiatiefvoorstel evaluatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Oudewater - Woerden (besproken 
tijdens raadsvergadering 28 april 2016). 

Bijlagen: 

- Raadsbesluit 'Vervolg rapport Common Eye' 
- Rapport Seinstra - Van de Laar inzake evaluatie samenwerking Oudewater - Woerden 
- Rapport Common Eye inzake DVO Oudewater - Woerden 

De indiener: 

Het presidium van de gemeenteraad van de gemeente Oudewater, 

De griffier De voorzitter 

( 

P. Verhoeve mr. 
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