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Culemborg 

Rekenkamercommissie Culemborg 

Aan de Raad van de gemeente Culemborg 

Betreft: Aanbiedingsbrief Rekenkamercommissie 
Onderzoek Regionale samenwerking 

Datum: 30 november 2018 

Geachte leden van de raad. 

Hierbij bieden wij u ons rapport aan over het onderzoek Regionale samen¬ 
werking. 

In veel gemeenten ervaren raadsleden een gebrek aan grip op samenwerking. Daarmee 

drukken zij uit dat veel van hen wordt gevraagd om op een goede manier toegevoegde 

waarde te hebben in de samenwerking met allerlei partijen. Samenwerking biedt veel 

voordelen maar vraagt ook om het delen van zeggenschap en invloed. Dat is voor veel 

volksvertegenwoordigers een dilemma. 

Belangrijke vragen zijn dan hoe je samenwerkingsverbanden inhoudelijk kan sturen, hoe 

je maatwerk kunt organiseren en hoe te controleren. Samenwerking betekent immers 

'geven en nemen' en zeker in grotere verbanden kan je niet altijd je zin krijgen. 

Wij willen u met dit onderzoek inzicht geven in de effectiviteit van samenwer¬ 
kingsverbanden en in uw kaderstellende en controlerende rol bij de totstand¬ 
koming en functioneren van de samenwerkingsverbanden. Bij dit onderzoek 
vindt afstemming plaats met het (regio-brede) ambtelijk onderzoek naar 
verbonden partijen. Ook willen wij bij het onderzoek de uitkomsten, d.w.z. de 
conclusies en aanbevelingen betrekken van de vele onderzoeken die elders in ons 
land door wetenschappelijke instellingen, rekenkamers en rekenkamercommis¬ 
sies in de afgelopen jaren naar de effecten van samenwerking al zijn gedaan. De 
vraag die daarbij aan de orde komt is "Zit er een lijn in deze uitkomsten en 
kunnen wij daar wat van leren?" 
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Wij hebben met dit onderzoek een antwoord willen geven op de centrale vraag: 
"Is de wijze waarop regionale samenwerking tussen de gemeente Culemborg 
en partners is ingericht doelmatig en doeltreffend?" 

Het concept-rapport is in de procedure ambtelijk hoor en wederhoor getoetst op 
de feiten door de personen die zijn geïnterviewd. Zie Bijlage 3 op pagina 43. 
Daarna is het rapport - aangevuld met onze aanbevelingen - in de procedure 
bestuurlijk hoor en wederhoor voorgelegd aan het college van Burgemeester en 
Wethouders voor een reactie. De bestuurlijke reactie op ons rapport treft u aan bij 
dit rapport. Wij hebben in ons Nawoord gereageerd op de bestuurlijke reactie. 

De centrale onderzoeksvraag is in het onderzoek beantwoord door een antwoord 
te geven op 7 deelvragen. Op grond van de bevinding zijn conclusies getrokken. 
Deze conclusies zijn uitgewerkt op pagina 5, 6 en 7 van het onderzoeksrapport. 
Wij hebben op grond van deze conclusies aanbevelingen opgesteld die wij hierna 
aan u voorleggen. 

Aanbevelingen 
De RKC formuleert de volgende aanbevelingen aan de raad: 

AAN DE RAAD 

A. Sturing en controle door de raad op bestaande samenwerkingsverbanden. 
Basis voor sturing en controle op samenwerking is een actueel inzicht in alle 
samenwerkingsverbanden met hun doelstellingen en specifieke kenmerken. 
Dit overzicht is er niet. 
Daarom: 
> Verzoek het college van B. en W. een dergelijk overzicht op te stellen en 

actueel te houden. 

Basis voor iedere vorm van samenwerking dient te zijn: het realiseren van 
gemeentelijke doelstellingen. 
Daarom: 
> Verzoek het college van B. en W. van iedere vorm van samenwerking vast te 

leggen en actueel te houden welke gemeentelijke doelstellingen worden 
"gediend" en wat de bijdrage van de samenwerking is. 
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Om te kunnen controleren en te sturen dienen alle doelstellingen van de 
gemeente alsook die van de samenwerkingsvorm en de bijdragen van de 
samenwerking SMART en evalueerbaar te worden geformuleerd. 
Daarom: 
> Verzoek het college van B. en W. met iedere samenwerkingsvorm afspraken 

te maken dat de gemeente volgens de P&C cyclus evalueerbare informatie 
ontvangt. 

> Verzoek het college van B. en W. periodiek (jaarlijks?) te rapporteren over 
de realisatie van de doelstellingen en de bijdragen daarin van de samen¬ 
werkingsverbanden. 

B. Sturing en controle door de raad bij aangaan en of eventueel opheffen van 
samenwerkingsverbanden. 
Basis voor een effectieve samenwerking is een gezamenlijke visie bij de raad en 
het college op het aangaan en of stoppen van een samenwerkingsverband. 
Deze gezamenlijke visie ontbreekt. 
Daarom: 
> Verzoek het college van B. en W. een strategisch beleid te ontwikkelen 

waarin zaken worden behandeld als: 
wanneer wel / niet samenwerken. Gebruik hierbij een afwegingskader, 
sturing op werkwijze en inhoud en minder op de structuur van de 
samenwerking. 
rol en momenten van de raad bij besluitvorming. 
mandatering van het college voor het voeren van onderhandelingen. 

C. Samenwerking als integraal onderdeel van het werk. 
De realisatie van doelstellingen is in hoge mate afhankelijk van samenwerking. 
Samenwerking moet dan ook een integraal bestanddeel zijn van het functioneren 
van de raad, het college en de gemeentelijke organisatie. 
Het integraal werken is nog lang niet altijd het geval. 
Daarom: 
> Verzoek het college van B. en W. een integrale leer- en ontwikkelagenda 

voor samenwerking te formuleren voor de raad, het college en de 
gemeentelijke organisatie. Doel: 
- de werkwijze en de kwaliteit van samenwerking verbeteren. 
- het afbreken van barrières. 

het ontwikkelen van een gemeenschappelijk beeld van wanneer raads- 
bemoeienis nodig is. 
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het voorkomen dat de aandacht eenzijdig op financiën en structuren 
wordt gericht in plaats van op de inhoud van de samenwerking en het 
ontwikkelen van werkwijzen om dwars door organisatiegrenzen en 
structuren heen krachten te bundelen, 
kennis nemen van relevante lessen uit de literatuur. 

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

De Rekenkamercommissie Culemborg, 
Dr. ir. A.J.H. Smets, voorzitter 
Drs. P.J.J. Bremmer 
Drs. R.E. van Unen 
W. van Beem, ambtelijk secretaris 

r ^ 
Het belang van de regio neemt toe voor gemeenten. Er wordt steeds 

meer regionaal samengewerkt. Steeds meer gemeentegeld gaat 
naar regionale samenwerkingsverbanden en steeds meer 

gemeentelijke ambities vragen om een regionale aanpak. Hoe houd 
Je als gemeenteraad grip op de verbanden? En hoe zorg Je dat Je als 

raad niet te vee! op afstand komt te staan? 

Door effectiever te sturen op regionale samenwerking. 

L J 
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Culemborg 

Colofon 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rekenkamercommissie Culemborg. 

Leden van de rekenkamercommissie zijn: 

De heerdrs. P.J.J. (Peter) Bremmer (voorzitter) 

De heer dr. ir. A.J.H. (Anton) Smets 

De heer drs. R.E. (Rob) van Unen 

Vanuit de griffie verzorgt de heer W. (Wim) van Beem als (ambtelijk) secretaris de ondersteuning 

van de rekenkamercommissie. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Partners+Pröpperte Vught. 

Het onderzoeksteam bestaat uit dr. Igno Pröpper en drs. Bart Litjens. 

Vught, 12 november 2018 
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o Kern 

0.1 Aanleiding 

De rekenkamercommissie van de gemeente Culemborg heeft een onderzoek uitgevoerd naarde 

doelmatigheid en doeltreffendheid van samenwerking tussen de gemeente Culemborg en regionale 

partners. Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie enerzijds inzicht krijgen in de effectiviteit 

van samenwerking en anderzijds de raad ondersteunen bij het sturen en controleren van 

samenwerkingsverbanden. 

Belangrijke aanleiding is het gebrek aan grip op samenwerking dat veel raadsleden ervaren. Het 

coalitieakkoord 2014-2018 gaat in op de spanning tussen samenwerken en invloed: 

"Op steeds meer terreinen werkt Culemborg - zowel bestuurlijk als ambteiijk - samen met omliggende 
gemeenten en andere partners. De opgaven die op het bord van de gemeente (komen 
te) liggen, vragen daar ook om. Te verwachten is dat erop steeds meer terreinen naar samenwerking zal 

worden gezocht. Bijvoorbeeld omdat dit goedkoper is of omdat de afzonderlijke gemeenten de kennis niet in 
huis hebben of kunnen houden. De mogelijke groei van de regionale samenwerking vraagt om een visie over 
hoe hiermee om te gaan. En daar moeten we nu mee beginnen. De toenemende samenwerking heeft geleid 
en kan leiden tot - een gevoel van - minder invloed van de diverse gemeenteraden en van de burgers in de 
deelnemende gemeenten. Er is de afgelopen tijd al een aantal stappen gezet die moeten leiden tot 

verbetering. Desondanks vinden wij het nodig om met alle politieke partijen en geïnteresseerde inwoners en 
instellingen hierover van gedachten te wisselen. Het doel is te komen tot werkbare manieren om een 

'democratisch tekort' tegen te gaan." Bron: Coalitieakkoord 2014-2018_ 

In veel gemeenten ervaren raadsleden een gebrek aan grip op samenwerking. Daarmee drukken zij 

uit dat veel van hen wordt gevraagd om op een goede manier toegevoegde waarde te hebben in de 

samenwerking met allerlei partijen. Samenwerking biedt veel voordelen maar vraagt ook om het 

delen van zeggenschap en invloed. Dat is voor veel volksvertegenwoordigers een dilemma.^ 

Belangrijke vragen zijn dan hoe je samenwerkingsverbanden inhoudelijk kan sturen, hoe je 

maatwerk kunt organiseren en hoe te controleren. Samenwerking betekent immers 'geven en 

nemen' en zeker in grotere verbanden kun je niet altijd je zin krijgen. 

0.2 Doel-en vraagstelling 

Doelstelling van het onderzoek is: 

a De raad handvatten geven om de kaderstellende en controlerende rol bij 

samenwerkingsverbanden inhoud te geven. 

b Inzicht krijgen in de effectiviteit van de samenwerkingsverbanden en in de positie van de raad. 

In het bijzonder; 

> In welke mate worden gestelde doelen en effecten bereikt (resultaatgerichtheid)? 

> Hoe houdt de raad grip op het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden? 

c Formuleren van aanbevelingen aan de raad. 

^ Zie: De Volkskrant, Buiten de raadszaal worden de beslissingen genomen, 15 Januari 2015. Zie ook: Raadsleden.nl, 

Raadsleden hebben grip noch invloed op regionale samenwerking, 14 december 2017: 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadsleden-hebben-grip-noch-invloed-op-regionale-samenwerking 
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De centrale onderzoeksvraag is: 

Is de wijze waarop regionale samenwerking tussen de gemeente Culemborg en partners is 
ingericht doelmatig en doeltreffend? 

De hierbij behoren de volgende deelvragen zijn; 

1 Welke regionale samenwerkingsverbanden zijn er op dit moment in Culemborg? Hoe kunnen 

deze beschreven en getypeerd worden? 

2 Wat zijn de doelen en motieven voor regionale samenwerking? Bestaat hierover een actueel 

overzicht? Zijn de doelen evalueerbaar geformuleerd? 

3 In welke mate vindt regionale samenwerking plaats vanuit een strategische visie? 

4 Wat zijn de resultaten van samenwerking: in welke mate zijn de gestelde doelen gerealiseerd? 

5 In hoeverre is de gemeenteraad in staat de samenwerking te sturen en te controleren? 

6 Wat zijn in de huidige situatie kansen en barrières voor versterking van de sturing en de 

controle op regionale samenwerking in de toekomst? 

7 Wat is er in de theoretische en empirische literatuur bekend over de effectiviteit van 

samenwerkingsverbanden? En wat kan Culemborg daarvan leren? 

8 Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd? 

0.3 Samenwerking - waar hebben we het eigenlijk over? 

Samenwerking kan allerlei vormen aannemen, maar gaat altijd over het bundelen van krachten om 

eigen (en gezamenlijke) opgaven te realiseren. Samenwerking is ook te zien als co-creatie of 

coproductie. 

Regionale samenwerking 
Landelijke samenwerking 

Internationale samenwerking 

Samenwerking met maatschappelijke partners 
Samenwerking met bewoners 
Publiek-private samenwerking 

Samenwerking met andere overheden 

Met wie? 
Samenwerking met 
verbonden partijen 

Strategische samenwerking 

Samenwerking 
‘Het bundelen van krachten om 

gezamenlijke (en eigen) opgaven te 

realiseren' 

belangrijk? 

Publiekre^htelijke 

Privaatrechtelijke 
samenwerking 

Formele 
of 

Informele 
samenwerking 

(Co-produktie. co-creatie) 

Welke 

verhouding? 

Horizontale 
of 

verticale 
samenwerking 

Keten¬ 
of 

netwerk- 
samenwerking 

Figuur 0.1: Definitie en typering van samenwerking. 

In dit onderzoek ligt de focus vooral op regionale samenwerking. Deze kan allerlei vormen 

aannemen: 

• publiekrechte en privaatrechtelijk; 

• formeel en informeel; 
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• met andere overheden, met maatschappelijke partners en bewoners; 

• strategische samenwerking en samenwerking met verbonden partijen.^ 

Met grip op samenwerking vanuit de gemeenteraad bedoelen we vooral dat de raad tijdig en op een 

goede manier invloed kan uitoefenen. Dit betekent aan de voorkant een duidelijk mandaat voor het 

college via heldere doelen en kaders: wat is de inzet vanuit de gemeente? Dit betekent dat de raad 

tussentijds en achteraf goed in stelling moet komen om te controleren en bij te sturen. 

Drie casussen staan in het bijzonder centraal voor verdieping en het ontlenen van illustraties (zie ook 

bijlage 4): 

• De Omgevingsdienst Rivierenland. 

• Regio Rivierenland. 

• De Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe. 

0.4 Conclusies 

Een belangrijke kern is dat regionale samenwerkingsverbanden voor raadsleden los van de 

gemeente functioneren {verlegd lokaal bestuur). Regionale samenwerking is onvoldoende in beeld 

voor het realiseren van doelen en opgaven die gemeente Culemborg belangrijk vindt {verlengd 

lokaal bestuur). Zie hoofdstuk 5. 

Er zijn de laatste Jaren diverse initiatieven om raadsleden beter bij regionale samenwerking te 

betrekken. Bij raadsleden ontbreekt echter inzicht en overzicht om goed regie te organiseren. 

Raadsleden sturen en controleren vooral op basis van signalen in de wandelgangen ('de tam tam') en 

(nieuws)berichten over vermeende financiële problemen. 

Er is breed besef bij de raad, het college en de ambtelijke organisatie dat de gemeente steeds 

afhankelijker wordt van samenwerking en coproductie om maatschappelijke opgaven te realiseren. 

De huidige en voormalige burgemeester doen een appel om van samenwerking een prioriteit te 

maken. 

De conclusies van het onderzoek geven we weer aan de hand van de deelvragen van het onderzoek: 

1 Welke regionale samenwerkingsverbanden zijn er op dit moment in Culemborg? Hoe kunnen 

deze beschreven en getypeerd worden? 

De gemeente participeert in twaalf regionale samenwerkingsverbanden. 

• De meeste samenwerkingen hebben een formele publiekrechtelijke grondslag volgens 

de wet gemeenschappelijke regelingen - waarvan negen maal de meest 'zware vorm', 

namelijk een gemeenschappelijk openbaar lichaam. 

• De samenwerking staat vooral in het teken van gezamenlijke beleidsuitvoering (acht 

maal) en beleidsafstemming (zes maal)._ 

^ Het Besluit Begroting en Verantwoording meet de belangrijkheid van samenwerking af aan de hand van het 

bestuurlijke en het financiële belang en spreekt dan van een "verbonden partij". Dit is een: "Een privaatrechtelijke of 

publiekrechtelijke organisatie waarin de de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft". 
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2 Wat zijn de doelen en motieven voor regionale samenwerking? Bestaat hierover een actueel 

overzicht? Zijn de doelen evalueerbaar geformuleerd? 

Er is geen helder overzicht van doelen en motieven binnen de gemeente van samenwerking. 

Dit geldt zowel voor de oorspronkelijke doelen en motieven (bij het aangaan van de 

samenwerking), als voor de actuele. In het kader van dit onderzoek is een overzicht 

opgesteld. 

• De meeste genoemde motieven zijn efficiënter werken (negen maal), vergroten 

ambitieniveau (acht maal) en organisatorische voordelen (zes maal). 

• De doelen zijn in abstracte termen geformuleerd als je kijkt naar de beoogde 

maatschappelijke effecten. Ze zijn daarmee beperkt evalueerbaar, zoals 'een schone 

_leefomgeving',' hoge kwaliteit' en 'efficiënte organisatie hulpverlening'._ 

3 In welke mate vindt regionale samenwerking plaats vanuit een strategische visie? 

De gemeente Culemborg opereert niet vanuit een uitgesproken strategische visie voor 

regionale samenwerking. 

• De keuze van de samenwerkingspartners wordt per onderwerp afzonderlijk bepaald. 

• Regionale samenwerking heeft prioriteit, maar dit krijgt slechts beperkte opvolging in 

_de bestuurlijke en ambtelijke organisatie._ 

4 Wat zijn de resultaten van samenwerking; in welke mate zijn de gestelde doelen gerealiseerd? 

Globaal bekeken dragen de samenwerkingsverbanden bij aan het uitvoeren van 

gemeentelijke taken en hebben zij toegevoegde waarde. Onduidelijk blijft wat de precieze 

maatschappelijke effecten zijn. Dit wordt veroorzaakt door: abstracte en beperkt 

evalueerbare doelen en beperkte rapportage en communicatie over de resultaten._ 

5 In hoeverre is de gemeenteraad in staat de samenwerking te sturen en te controleren? 

De gemeenteraad is onvoldoende in staat de samenwerking te sturen en te controleren. 

• Het ontbreekt de raad aan een actueel inzicht en overzicht over regionale 

samenwerking, inclusief de motieven, doelen en resultaten. 

• De raadsleden staan op grote afstand en de samenwerkingsverbanden zijn eerder iets 

van de regio dan van de gemeente Culemborg. 

• In het raadsproces wordt onvoldoende tijd uitgetrokken/ is te veel tijdsdruk om 

regionale onderwerpen goed te doorgronden en te vertalen naar het belang en de 

doelen van Culemborg._ 
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Pagina 5 

Wat zijn in de huidige situatie kansen en barrières voor versterking van de sturing en de 

controle op regionale samenwerking in de toekomst? 

Kansen in de huidige situatie zijn: 

• Binnen diverse samenwerkingsverbanden zijn er ontwikkelingstrajecten om de 

samenwerking, maar ook het betrekken van de gemeenteraad te versterken. 

• Binnen de ambtelijke organisatie is er een ontwikkelingsagenda om 

netwerksamenwerking te versterken. 

Barrières in de huidige situatie; 

• Raad en college hebben geen gemeenschappelijk beeld van wanneer raadsbemoeienis 

nodig is. 

• De raad en het college beschikken niet over een actueel overzicht van samenwerking. 

• Er is onvoldoende organisatie van de inzet en het onderling samenspel van de raad en 

het college in relatie tot samenwerkingsverbanden. 

• Er is eenzijdige aandacht voor de financiën en de structuur in plaats van de inhoud en de 

maatschappelijke opgaven. 

• Lokale kennis en netwerken gaan nu verloren bij regionale samenwerking._ 

7 Wat is er in de theoretische en empirische literatuur bekend over de effectiviteit van 

samenwerkingsverbanden? En wat kan Culemborg daarvan leren? 

Regionale samenwerking neemt al jaren toe. Des te belangrijker wordt het organiseren 

van regie vanuit de raad op samenwerkingsverbanden (en daarmee ook het versterken 

van democratische sturing). 

Niet veel gemeenten hebben een strategische visie rond het aangaan en beëindigen van 

samenwerking. Het ontwikkelen van deze visie kan de raad helpen regie te voeren. 

Samenwerking rond uitvoering levert meer positieve resultaten op dan samenwerking 

rond beleidsafstemming. Het versterken van samenwerking vraagt minder aandacht 

voor structuren en meer aandacht voor de werkwijze, cultuur en omgangsvormen en 

meer gezamenlijke focus en energie op concrete maatschappelijke opgaven._ 
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Pagina 6 

1 Inventarisatie en typering van samenwerking 

1.1 Inventarisatie 

Gemeente Culemborg participeert momenteel in twaalf regionale samenwerkingsverbanden. In 

tabel 1.1 zijn deze weergegeven. Ook is de gemeentelijke financiële bijdrage in 2017 opgenomen. 

Naam Beknopte omschrijving Bijdrage 
Afvalverwerking 
Rivierenland (AVRI)* 

Inzameling en -verwerking van huishoudelijk afval, grondstoffen en 
handhaving. 

€ 0 

Bedrijfsvoeringsorganisatie 
West-Betuwe* 

Ondersteunende diensten Personeel en organisatie, Financiën, 
informatiemanagement en ICT, facilitaire zaken en algemeen juridische zaken. 

€ 3.186.000 

Belastingsamenwerking 

Rivierenland* 
Heffing en de invordering van waterschapsbelasting, 

ah/alstoffenheffing en gemeentelijke belastingen alsmede bij de uitvoering van 
de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), het beheer en de uitvoering 
van vastgoedinformatie alsmede de mogelijke uitvoering van andere 
basisregistraties. 

€ 377.000 

Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst (GGD)* 
Bewaken, beschermen en bevorderen de volksgezondheid vanuit de Wet 
publieke gezondheid. 

€722.000 

Netwerk Waterketen regio 
Rivierenland 

Samen beter meten en monitoren in de afvalwaterketen. Niet 
bekend 

Omgevingsdienst 
Rivierenland* 

Vergunningverlening en toezichttaken voor milieu en bouwen (WABO) € 1.213.000 

Pact van Loevestein Partners zetten zich actief in om ontwikkelingen te stimuleren die bijdragen 

aan behoud van de nieuwe Hollandsche Waterlinie, aantasting tegen te gaan; 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie nadrukkelijk te betrekken bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

€0 

Recreatieschap Nederrijn, 
Leken Waal* 

Behartigen van gezamenlijke belangen op het gebied van openluchtrecreatie, 
toerisme, landschapsschoon en natuurbescherming. 

€ 0 

Regio rivierenland* Samenwerking rond drie economische speerpunten: Agribusiness, Economie 
en Logistiek, Recreatie en Toerisme en daarnaast op gebied van mobiliteit, 
breedband, duurzame energie, basismobiliteit, wonen, sociale ontwikkeling. 

€ 196.000 

Regionaal Archief 
Rivierenland* 

Historische informatie beschikbaarstellen en archieven en collecties 
verwerven, bewaren, toegankelijk maken en het gebruik ervan stimuleren. 
Uitvoeren archiefinspectie. 

€ 273.000 

Veiligheidsregio Gelderland 
Zuid* 

Uitvoering van wettelijke taken op het gebied 

van brandweer, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen en 

ambulancevoorziening in de regio Gelderland Zuid. Er wordt aangesloten bij 
het gebied van de politieregio, waardoor er een doelmatig georganiseerde en 
een gecoördineerde samenwerking tussen de parate diensten kan worden 
gerealiseerd. 

€ 1.760.000 

Werkzaak Rivierenland* Uitvoering participatiewet. € 2.781.000 
Ontwikkelingsmaatschappij 
CV Parijsch 

Ontwikkelen van de nieuwbouwwijk Parijsch in Culemborg. €0 

Samenwerking met 
Bewonersvereniging EVA 
Lanxmeer 

Samenwerking bij de inrichting en beheer van de woonomgeving en duurzame 
energie. 

€ 0 

Tabel i.i: overzicht van samenwerking (bron: ambtelijke sleutelpersonen gemeente Culemborg). Bron financiële bijdrage: 

programmabegroting 2017 via de gemeentelijke website en opgave door ambtelijke sleutelpersonen. (* = verbonden partij). 
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Het merendeel van de samenwerkingsverbanden zijn zogenaamde verbonden partijen. Dit zijn 

samenwerkingsverbanden waarbij de gemeente een belangrijk bestuurlijk én financieel belang 

heeft.^ 

De laatste twee samenwerkingsverbanden in tabel i.i zijn lokaal, namelijk de samenwerking met 

Bewonersvereniging EVA Lanxmeer en de commanditaire vennootschap 

Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch. Deze vallen strikt genomen buiten de scope van dit onderzoek. 

Vanuit de ambtelijke organisatie is deze samenwerking echter aangedragen om tot uitdrukking te 

brengen dat een volledig overzicht van alle samenwerking belangrijk is voor het goed mogelijk 

maken van sturing en controle van alle samenwerking door de raad (en het college). 

Sleutelpersonen geven aan dat geen systematisch overzicht van lokale samenwerking aanwezig is 

en het totaal aantal samenwerking ook groter is dan het overzicht in tabel i.i. 

"Een project in de wijk rond jongeren kan grote impact hebben voor de situatie in de stad. Het is 

best arbitrair om je alleen te beperken tot de grotere, regionale verbanden" (ambtelijke 

sleutelpersoon gemeente Culemborg)._ 

1.2 Typering 

Vorm van de samenwerking 

Samenwerking kan formeel en informeel zijn en kan een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

grondslag hebben. Zie figuur i.a. 

Publiekrechtelijk 

• Gemeenschappelijk openbaar lichaam 

• Gemeenschappelijk orgaan 

• Centrumgemeenteconstructie 

• Bedrijfsvoeringsorganisatie 

• Regeling zonder meer*,. nrt bf^tuunakkoordt^ * 

• Samenwerking via subsidierelatie 

• met afdwingbaar resultaat 

• Samenwerking via subsidierelatie 

• zonder afdwingbaar resultaat 

• Anders. • 

’ Informeel bestuurlijk overleg 

' Informeel ambtelijk overleg 

Privaatrechtelijk 

• Naamloze Vennootschap 

• Besloten Vennootschap 

• Vennootschap onder firma 

• Commanditaire vennootschap 

j • Stichting 

• Vereniging 

• Coöperatie 

• Onderlinge waarborgmaatschappij 

• Contract (coatrat.tvoorbtjv. werken, teverrrrgrrf drenkt- 

i/erlening, etn bevoegdheden- of beleidsovereenkorml) 

• Anders. 

’ Convenant, pact (publiek-privaat) 

' Informeel overleg (bijv.bwjrtovetleg/wrjkoeerleg 
/ ondefnemenoverleg; 

• Anders.. 

Figuuri.i: mogelijke vormgeving van samenwerking. 

^ Zie ook de paragraaf Verbonden partijen in de programmabegroting en jaarrekening van de gemeente. 
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De meeste samenwerking in Culemborg is te typeren als formele samenwerking op basis van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is daarbij de meest 

voorkomende structuur (9 maal). 

Aard van de samenwerking 

Er bestaan verschillende vormen van samenwerking: 

Beleidsafstemming Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op 
elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel 'beleidsharmonisatie'. Ook 

kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. 

Gezamenlijke 
beleidsuitvoering 

Bij gezamenlijke uitvoering gaat om het realiseren van een uitvoeringsorganisatie 
voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met 
gemeenschappelijk beleid - er is voor de partners maatwerk mogelijk voor wat ze 
kunnen afnemen. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is 

dan ook sprake van 'beleidsafstemming' naast gemeenschappelijke uitvoering. 
Delen van 
hulpbronnen 

Bij het delen van hulpbronnen gaat het om samenwerking tussen partijen waarbij zij 
met behoud van een zelfstandige (politiek-bestuurlijke) organisatie hulpbronnen 
delen of organiseren. Deze hulpbronnen kunnen facilitaire zaken zijn en betrekking 

hebben op de zogenaamde PIOFACH taken (Personeel, Informatie, Organisatie, 
Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting). De hulpbronnen kunnen 
ook betrekking hebben op de deskundigheid en de inzet van beleidsmedewerkers. 
Ook het delen van hulpmiddelen en materiaal is een vorm van delen van hulpbronnen. 
Het kan een beperkte vorm van samenwerking zijn, bijvoorbeeld een gezamenlijke 
salarisadministratie. Maar ook een vergaande vorm van samenwerking, bijvoorbeeld 
één gezamenlijke ambtelijke organisatie. Bij het 'delen van beleidsmedewerkers' kan 
het bijvoorbeeld gaan om het gezamenlijk doorgronden van nieuwe wet- en 
regelgeving of het formuleren van beleidsalternatieven. 

Netwerk of 
platform 

Bij een netwerk of platform gaat het vooral om ontmoeting, kennisdeling en 
informatie-uitwisseling. Denk aan het uitwisselen van ideeën, zicht krijgen op actuele 
ontwikkelingen, elkaar (beter) leren kennen, verkennen van kansen en 
mogelijkheden. 

Tabel 1.2: aard van de samenwerking (toelichting). 

In Culemborg staat de samenwerking vooral in het teken van gezamenlijke beleidsuitvoering. Op 

basis van een inventarisatie met interne sleutelpersonen is het beeld; 

• Gezamenlijke beleidsuitvoering; 8 maal. 

• Beleidsafstemming: 6 maal. 

• Delen van hulpbronnen: smaal. 

• Netwerk of platformfunctie: 4 maal. 

• Verruimen van de horizon; 1 maal. 

2 Doelen en motieven voor regionale samenwerking 

2.1 Motieven voor samenwerking 

In onderstaande tabel 2.1 staat een opsomming van mogelijke motieven voor samenwerking. Deze 

motieven voor samenwerking drukken uit wat samenwerking moet brengen in vergelijking met de 

situatie of keuze datje zelfstandig zaken oppakt. 
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Mogelijke motieven voor samenwerking 

Vergroten van het ambitieniveau 
- bundelen van krachten 

• Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren 

• Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening 
Efficiënter werken • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren 

• Voorkomen van dubbelwerk 

• Spreiden of delen van risico's 

Organisatorische voordelen • Professionaliseren van organisatie en/ of bestuur 

• Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere 
middelen 

• Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen 
Verruimen van de horizon • Andere werelden ontdekken 

• Zicht krijgen op kansen 

• Herontdekken wat in het belang is van de gemeente 
Voorkomen van hinder van elkaar • Tegengaan van 'slopende' concurrentie 

• Voorkomen dat partijen elkaar opzadelen met negatieve bijeffecten 
Faciliteren/stimuleren van 
maatschappelijk initiatief 

• Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in 
de samenleving 

• Vergoten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving 

• Op gang brengen/ eerste stap mogelijk maken 
Versterken van de democratie • Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving 

• Versterken van de directe democratie 
Taken laten uitvoeren door een 
partner die dat beter of 
goedkoper kan 

• Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar Je zelf goed in bent 

• Jezelf'ontzorgen'. 

Tabel 2.1: mogelijke motieven voor samenwerking. 

Voor zover ambtelijke sleutelpersonen zicht hebben op de motieven in Culemborg, wordt efficiënter 

werken het meest genoemd als motief voor samenwerking: 

• Efficiënter werken: 9 maal. 

• Vergroten ambitieniveau: 8 maal. 

• Organisatorische voordelen: 6 maal. 

• Taken laten uitvoeren dooreen partner die dat beterof goedkoper kan: 3 maal. 

• Verruimen van de horizon: 1 maal. 

Bij de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst is het motief voor samenwerking vooral ingegeven 

door een wettelijke stimulans tot samenwerking. 

Voor zeven samenwerkingsverbanden is volgens ambtelijke sleutelpersonen van de gemeente 

Culemborg geheel of gedeeltelijk beantwoord aan de beoogde motieven. In een aantal gevallen 

vinden sleutelpersonen dit lastig te beoordelen. Voor zeven andere samenwerkingsverbanden is niet 

bekend of de samenwerking aan de motieven voldoet (tabel 2.2). 

De historische motieven voor samenwerking staan gedeeltelijk op het netvlies als ijkpunt voor 

sturing en controle. Er is geen helder en actueel overzicht binnen de gemeente dat tevens dienst 

doet als collectief geheugen. Ambtelijke sleutelpersonen van gemeente Culemborg geven aan dat 

motieven en doelen voor samenwerking regelmatig verschuiven door maatschappelijke 

ontwikkelingen en nieuwe politieke keuzes. 
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a Afvalverwerking Rivierenland 

2 Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 
3 Belastingsamenwerking Rivierenland 

4 Commanditaire Vennootschap Ontwikkelingsmaatschappij 

Onbekend: 'lastig om te vergelijken' 
Deels 
Ja, deels op basis van een vermoeden 
Onbekend 

Parijsch) 

5 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Onbekend 

6 Netwerk Waterketen regio Rivierenland 

7 Omgevingsdienst Rivierenland 
8 Pact van Loevestein 
9 Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal 
10 Regio rivierenland 
11 Regionaal Archief Rivierenland (RAR) 
12 Samenwerking met Bewonersvereniging Eva Lanxmeer 
13 Veiligheidsregio Gelderland Zuid 
14 Werkzaak Rivierenland 

Ja 
Ja 
Onbekend 

Ja 
Onbekend 

Ja 

Ja 
Onbekend 
Onbekend 

Tabel 2.2: voldoet de samenwerking aan de gestelde motieven volgens ambtelijke sleutelpersonen? 

Voorbeeld: motieven voor samenwerking voor de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 

De Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe is de gezamenlijke organisatie of afdeling voor 
bedrijfsvoeringstaken van de deelnemende gemeenten. De organisatie bestaat uit circa 160 vaste 
medewerkers. 

De motieven voor samenwerking bestaan uit de zogenoemde 'vier K's': 

• Kwaliteit (Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten). 

• Kwetsbaarheid (Realiseren organisatorische voordelen) 

• Kansen voor medewerkers (Realiseren organisatorische voordelen) 

• Kosten (Efficiënter werken). 

Met de samenwerking willen de gemeenten voor elke 'K' schaalvoordelen boeken die geen van de 
gemeenten afzonderlijk kan realiseren._ 

2.2 Doelen en opgaven voor samenwerking 

Wat is gerealiseerd als de samenwerking succesvol is? Waar is het werkelijk om te doen? 

Doelen en beoogde resultaten worden door ambtelijke accounthouders van gemeente Culemborg 

tijdens bijeenkomsten vooral in algemene of abstracte bewoordingen geformuleerd. Voorbeelden 

zijn: 

• 'Een schone leefomgeving.' 

• 'Een hoog kwaliteitsniveau, kwaliteitsverbetering.' 

• 'Realiseren van een kostenbesparing.' 

• 'Economische en ruimtelijke ontwikkeling.' 

• 'Goed toegankelijk en duurzaam.' 

• 'Efficiënte organisatie van hulpverlening.' 

Meer concrete - dat wil zeggen evalueerbare - resultaten zijn als volgt geformuleerd - meestal op 

het niveau van uitvoeringsprestaties: 

• 'Realiseren van één aanspreekpunt en één aanslagbiljet voor de burger.' 

• 'Het optimaliseren van de locaties voor brandweerkazernes.' 
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Pagina ii 

'Een besparing realiseren van 1,15% in 2020 ten opzichte van de uitgaven in 2010.' 

Voorbeeld: doelen en opgaven Regio Rivierenland 

Ambities van Regio Rivierenland {10 samenwerkende gemeenten) zijn verwoord in het Ambitiedocument 
2016-2020. Drie speerpunten staan daarbij centraal: 

1 Agribusiness: Onze tuinbouw wordt nóg meer toonaangevend in Europa 
2 Economie en Logistiek: Wij komen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland 
3 Recreatie en toerisme: Wij bereiken een jaarlijkse omzetgroei van 5% 

Voor elk speerpunt zijn mijlpalen en instrumenten geformuleerd. Bijvoorbeeld voor Agribusiness: 

• Ontwikkelen van agribusiness-centra voor innovatie en kennisontwikkeling. 

• Vraag en aanbod van arbeid op elkaar afstemmen voor agribusiness gericht op werkervarings- en 
leertrajecten, terugdringen van werkloosheid, behoefte aan hbo-niveau en imago-ontwikkeling. 

• Verbinding van agribusiness met de samenleving. 

• Ruimte scheppen in overheidsbeleid en regelgeving voor bedrijvigheid, afstemmen van beleid, kansenkaart 
voor grootschalige ontwikkelingen en kleinschalige structuur. 

Alle gemeenten hebben goedkeuring verleend aan de instelling van het Regionaal Investeringsfonds 
met een bijdrage van € 3 per inwoner in 2017. Met het fonds worden vruchtbare initiatieven en 
projectvoorstellen ondersteund, die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen uit het 
Ambitiedocument. In totaal komt in 2017 een bedrag van € 715.000 beschikbaar. 

Bronnen: Regio Rivierenland, Ambitiedocument 2016-2020, Bestuursrapportage 201J._ 

3 Samenwerken vanuit een strategische visie 

Kernbevinding is dat samenwerking niet plaatsvindt op basis van een uitgesproken strategische 

visie. Gemeente Culemborg trekt vooral pragmatisch op richting de regio. Samenwerking is wel een 

belangrijke prioriteit. We lichten dit nader toe. 

Feitelijk opereert de gemeente op basis van een zogenoemd 'cafetariamodel': per afzonderlijk 

verband zet de gemeente in op het optimaliseren van de kosten en baten. De keuze van de 

samenwerkingspartners wordt daarmee ook per onderwerp afzonderlijk bepaald. 

"Ik geloof in het cafetariamodel met solidariteit als basis. Bovenop de basis moet maatwerk per 

gemeente mogelijk zijn. Je kunt dan beter sturen op de zaken die voor Jou belangrijk zijn" (bron; 

gesprek met raadsleden)._ 

In hun appel geven de huidige en voorgaande burgemeester prioriteit aan regionale samenwerking; 

"Naast de prioriteit om van Culemborg een veilige stad te maken, ziet Van Grootheest nog twee 

uitdagingen. Hij noemt "de regionale samenwerking tussen gemeenten en burgemeester zijn van 

alle Culemborgers ongeacht waarje wieg heeft gestaan." 

(Bron: Burgemeester Grootheest, in: Culemborgse Courant, 9 Juni 2017). 

"Gemeenten in de regio zullen steeds meer gaan samenwerken en tegelijkertijd dichtbij hun 

burgers moeten staan. De ontwikkelingen in de samenwerking op regionaal niveau gaan in rap 

tempo. Het is belangrijk dat de gemeenteraad zich daarop richt. Er is een stevige visie op de stad 

nodig. De burgemeester die hier na mij komt, moet voortvarend van start kunnen gaan." 

(Bron: Waarnemend Burgemeester De Vet, in: Culemborgse Courant, 14 september 2016)_ 
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Prioriteit krijgt nog onvoldoende opvolging in bestuurlijke en ambtelijke organisatie 

Ook de gemeentesecretaris vindt het nodig om werkte maken van regionale samenwerking (bron: 

interview). De gemeente moet volgens hem vooral veel beter worden in het organiseren van 

samenwerking met zowel lokale als regionale partijen. Het gaat volgens hem onder meer om; 

• Invullen van professioneel opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap (zie ook hoofdstuk 5). 

Dat vraagt ook om het opbouwen van vertrouwen door “de goede dingen goed en efficiënt te 

doen" (bron: interview). Niet alle samenwerkingsverbanden hebben in dat licht hetzelfde 

krediet opgebouwd volgens de secretaris. 

• Vergroten van flexibiliteit en verder versterken van integraal werken zowel binnen de 

gemeente als in het samenspel met lokale en regionale de partners. "Integraal werken is nooit 

klaar!" (bron; interview). 

• De interne organisatie in dienst te stellen van externe samenwerking door de gemeente en 

regionale samenwerkingsverbanden. Zowel gemeente(n) als samenwerkingsverbanden 

moeten in staat zijn vanuit een totaalbeeld te kijken naar de meest optimale oplossingen en 

daarvoor goede samenwerking met elkaar organiseren. 

De gemeentesecretaris en overige ambtelijke sleutelpersonen geven aan dat samenwerking een 

integraal onderdeel moet zijn van een professionele werkwijze. Dit vraagt in Culemborg tevens om 

een verdere professionaliseringsslag om dat goed in de 'genen'te krijgen. 

"We zijn samenwerking. Dat gaat door alles heen, het is ons DNA. Samenwerking is geen apart 

spoor naast andere zaken. Het is overal!" (ambtelijke sleutelpersoon gemeente Culemborg). 

Ambtelijke sleutelpersonen van gemeente Culemborg geven aan dat in de huidige tijd "alles 

samenwerking" is. Zij drukken hiermee uit dat de gemeente voor het realiseren van 

maatschappelijke opgaven afhankelijker is van zowel lokale als regionale samenwerking met mede 

overheden, bedrijven, maatschappelijke partijen en inwoners. 
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4 Resultaten van samenwerking 

4.1 Feitelijke resultaten 

Aan ambtelijke sleutelpersonen vroegen we de kern van feitelijke resultaten samen te vatten op een 

manier die begrijpelijk is voor bewoners, raadsleden en collegeleden. Dat lukt deels en vaak in 

algemene bewoordingen. We geven een aantal voorbeelden; 

Afvalverwerking 
Rivierenland: 

"Het beoogd resultaat is tot op zekere hoogte behaald; bewoners 

op een makkelijke, duurzame en zo goedkoop mogelijke manier van 

hun huishoudelijk afval laten afkomen." 

Bedrijfsvoeringsorganisatie 
West-Betuwe: 

"Er worden grote stappen gemaakt, maar de samenvoeging staat 

onder druk van het dagelijks werk. Dan is het juist in de 

opbouwfase, soms complex." 

Belastingsamenwerking 
Rivierenland: 

"Inwoners ontvangen (veelal) één aanslag lokale belastingen en 

beschikken hierdoor over één aanspreekpunt om zaken betreffende 

deze heffingen te regelen. Jaarlijks wordt 90% van de aanslagen 

lokale heffingen in het eerste kwartaal door BSR verstuurd. De 

onderlinge afspraken tussen gemeente en BSR zijn vastgelegd in 

een Service Level Agreement. Tevens is er sprake van vaste 

contactmomenten, zowel op bestuurlijk als ambtelijk vlak." 

Regionaal Archief 
Rivierenland 

"Goed toegankelijk duurzaam archief welke volgens wet- en 

regelgeving, overgedragen kan worden naarde 

archiefbewaarplaats, zodat deze daar beschikbaar kan worden 

gesteld aan burgers en bedrijven." 

Veiligheidsregio 
Gelderland Zuid: 

"Er is nu één regionale, goed opgeleide en geoefende 

crisisorganisatie. Hulpverlening wordt efficiënt georganiseerd. 

Omgevingsdienst 
Rivierenland: 

"De regionale samenwerking is bedoeld voor uniformiteit in de regio 

te bewerkstelligen. Ook wordt gewerkt met kwalitatief goed 

personeel dat aan de kwaliteitscriteria voldoet. In de afgelopen 

jaren is een efficiëntieslag gemaakt." 

Tabel 4.1: Feitelijke resultaten van samenwerking (bron: ambtelijke sleutelpersonen). 

De duiding en betekenis van de resultaten ontbreekt veelal - ook als je je verplaatst in de positie van 

een raadslid of inwoners. Wat betekent bijvoorbeeld de prestatie dat het Regionaal Archief aan wet¬ 

en regelgeving voldoet: Wat was de opgave? Moest je van ver komen? Hoe moeilijk of gemakkelijk 

was het? Ook in relatie tot de kosten: kan een raadslid begrijpen dat de kosten in verhouding staan 

tot de geleverde prestatie? Bouw je daarmee begrip en vertrouwen op bij de raad en in de 

samenleving? 

Kernbevinding is dat de resultaten over de hele linie onderbelicht zijn - ook voorde gemeenteraad. 

Ambtelijke sleutelpersonen schetsen een praktijk waar de resultaten onvoldoende in beeld zijn en 

hiervoor ook onvoldoende aandacht bestaat. 

Resultaten worden vaak op het niveau van uitvoeringsprestaties en besluitvormingsprestaties 

geformuleerd-zonder inzicht te geven op de maatschappelijke effecten. 

De beoogde resultaten voor samenwerking zijn algemeen geformuleerd (zie hoofdstuk 2). Dan is 

het vervolgens lastig te bepalen wanneer je succesvol bent, immers: hoe concreter je de resultaten 
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benoemt, des te resultaatgerichter handel je. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is 

het ook evalueerbaar. 

4.2 Toelichting aan de hand van drie casussen 

Casus 1: resultaten Omgevingsdienst Rivierenland 

Momenteel wordt de omgevingsdienst vooral aangestuurd op basis van de ingebrachte formatie. 

Daarmee is feitelijk sprake van 'inputfinanciering': het ter beschikking stellen van middelen voor de 

levering van een globaal aantal producten en diensten. In 2018 startte de omgevingsdienst met het 

afrekenen op basis van de geleverde diensten in de vorm van uren. 

De omgevingsdienst kreeg de opdracht van de deelnemers om een verandering in te zetten naar 

zogenoemde 'outputfinanciering' vanaf 2019: de opdrachtgevers sturen op een voldoende aantal 

producten en diensten. Sturing op maatschappelijke effecten vindt niet of nauwelijks plaats, ofwel: 

wat zijn herkenbare of zichtbare gevolgen voor inwoners in de samenleving, of nog specifieker voor 

inwoners van gemeente Culemborg? 

"Je wil naar 'outcome' (= maatschappelijk effect). Zover zijn we nog niet. We hebben bijvoorbeeld 

28 handhavingszaken in Culemborg, maar wat zegt dat? We hebben geen maatschappelijke 

beleidsevaluatie. We maken nu de slag naar 'outputfinanciering'. Een extra slag naar 'outcome' 

vraagt een bestuurlijke keuze" (ambtelijke sleutelpersoon gemeente Culemborg)._ 

Een aantal voorbeelden aan de hand van doelen uit de jaarstukken van de omgevingsdienst: 

• Vergunningen: afhandeling van vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen en dat 

meldingen beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. In de jaarstukken wordt 

bijvoorbeeld verantwoording afgelegd over het aantal begrootte en gerealiseerde 

vergunningen (respectievelijk 3.633 en 5.021 voor het gehele gebied van de Omgevingsdienst in 

2017). 

• Toezicht en Handhaving: een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat 

gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid optimaal worden bevorderd. 

• Specialisten en advies: adequaat advies verstrekken op het gebied van bijvoorbeeld geluid, 

bodem, lucht, monumenten, archeologie en externe veiligheid aan de gemeenten en de 

provincie omtrent het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. 

• Ketentoezicht: de partners in Gelderland hebben de ambitie uitgesproken om ketentoezicht in 

Gelderland zodanig vorm te geven dat wordt voldaan aan de zgn. KPMG-kwaliteitscriteria en 

dat ketentoezicht in Gelderland landelijk op de kaart staat. 

De jaarstukken van de omgevingsdienst geven overzichtelijk weer in hoeverre beoogde 

uitvoeringsprestaties gerealiseerd worden. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het stoplichtmodel 

per programmaonderdeel: met behulp van de kleurcodes groen, oranje en rood wordt aangegeven 

of er voldoende resultaten zijn behaald. Ook blijkt de omgevingsdienst goed in staat de 

uitvoeringsprestaties binnen de begroting te leveren. Zo is in 2016 sprake van een positief resultaat 

van ruim € 400.000 en in 2017 van ruim € 700.000. 

De omgevingsdienst onderzoekt sinds 2016 ook de klanttevredenheid onder burgers en bedrijven 

via klanttevredenheidsonderzoek. In 2017 worden daartoe 536 klanten benaderend en bedraagt de 

respons 34%. Van de klanten is 32% zeer tevreden, 53% tevreden en 14% ontevreden (bron: 

jaarstukken 2017). 
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Omgevingsdienst Rivierenland: niet lang zoeken naar maatschappelijke effecten (voorbeeld) 

Sturen op maatschappelijke effecten vindt niet of nauwelijks plaats. Tijdens interview wordt echter snel duidelijk 
dat de Omgevingsdienst niet diep hoeft te graven om belangrijke bijdragen aan gezondheid en een veilige 

leefomgeving inzichtelijk te maken. Het vraagt weinig moeite 

om daar een aansprekend beeld van te schetsen. 
Hieruit blijkt tevens dat de stap naar de bovenste trede op de 
Prestatieladder (zie bijlage 2) wellicht veel kleiner is dan 
gedacht. 

Zo vormen asbestdaken een groeiend gevaar voorde 

volksgezondheid door de toenemende verwering van daken. 
Daarom heeft de overheid een verbod ingesteld. In 2024 
moeten alle daken asbestvrij zijn. Op dit moment is in 
Rivierenland al bijna 4 miljoen m^ astbestdaken in kaart 
gebracht. Dit is van groot belang om zicht te krijgen op de 

totale opgave. Met de inventarisatie is er een goed beeld van de locatie, de hoeveelheid en de grootte van 
asbestdaken. Daarmee kunnen inwoners gericht aangesproken worden om hun dak aan te pakken. Op plekken 
waar veel asbestdaken liggen, kan bijvoorbeeld een collectieve aanpak opgezet worden. 
Daarnaast blijkt uit de cijfers welke doelgroepen belangrijk zijn en kan de voortgang van de sanering 
bijgehouden worden. Zodoende worden risico's voor volksgezondheid verkleind, inclusief het voorkomen van 
dumping en brand(stichting) van gebouwen met asbest (waarbij vervolgens asbest vrijkomt). 

Hoeveel verdachte asbestdaken liggen er volgens NEO in 
Rivierenland? 

Buren 4 209 728.659 

Culembori 1-821 139.136 

GeWermalsen 3.739 637 884 

ImgewMl 1.429 229.226 

Maisdrid 2.9S9 $89.291 

Neder Betuwe 3.U7 401.007 

Neerijnen 1.696 315.043 

Tiel 2.619 ISI.184 

West Maas &WmI 1987 408.998 

zattbommel 3479 3S2.659 

Totaal finnenniond 27.065 > 18 % vart 3.983.087* 18%vanGelderlarKl 

Getdertarsd 

Bron (inclusief figuren): Provincie Gelderland, Ruim 20 miljoen asbestdaken in Gelderland, 29 maart 2018. 

Gemeente Totaal Daken Totaal Oppervlakte m2 
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Casus 2: Regio Rivierenland 

Regio Rivierenland richt zich op een 

groot aantal onderwerpen. Net als bij 

de Omgevingsdienst Rivierenland 

wordt gebruik gemaakt van het 

stoplichtmodel met behulp van de 

kleurcodes groen, oranje en rood. 

Hier zien we ook in de Jaarverslagen en 

interviews concrete voorbeelden die 

goed inzicht geven in de 

maatschappelijke meerwaarde van de 

samenwerking. 

Rcdactit Etmrc* 

0mcu«v$ 

Rivierenland claimt Europese 
glasvezelprimeur 

De regio Rivierenland in Gelderland mag 

circa 12.000 huishoudens het 

buitengebied snel internet gaan bieden. 
Als eerste regio in Nederland heeft men 

toestemming gekregen van de Europese 
Commissie om zelf een 

breedbandnetwerk aan te leggen. 

Oe gemeenten zijn zelf aan de slag gegaan 

omdat connmerdële aanbieders maar niet 
over de brug kwamen. 

De a^or>derlijke gemeenteraden moeten nog hun fiat geven, schrijft het ANP. Dat 

zal pas na de zomer gebeuren. 

Een goed voorbeeld is de aanleg van 

breedband/glasvezel in het 

buitengebied. Het Breedband project 

is mede gefinancierd vanuit alle 

programma's van Regio Rivierenland omdat wordt bijgedragen aan de realisatie van een groot 

aantal doelstellingen op gebied van economie, zelfredzaamheid, onderwijs, arbeidsmarkt, langer 

thuis wonen, recreatie en toerisme en bereikbaarheid. 

De wens van de gemeenteraden was om een snel breedbandnetwerk in het buitengebied te 

realiseren zonder extra opslag voor inwoners van deze gebieden. Marktpartijen kunnen dit niet 

bieden. Om die reden heeft de regio zelf de benodigde middelen ingelegd uit het regiopact om 

realisatie mogelijk te maken. Ook financiert de Regio Rivierenland kosten voor. Vanuit de Europese 

Unie is inmiddels goedkeuring voor deze aanpak verleend: er is sprake van 'geoorloofde 

staatssteun'. Na definitieve besluitvorming in de raden wordt gestart met de feitelijke aanleg.'^ 

"Geen van de marktpartijen heeft een passende oplossing voor de problemen en de ambities die 

Rivierenland heeft met betrekking tot het verbeteren van de internetinfrastructuur in de Regio. 

Daarom is besloten het zogenaamde overheidsmodel verder uit te werken. Dit 'model' betekent 

dat de overheid - en niet een marktpartij- het netwerk gaat aanleggen" (Bestuursrapportaqe 2017). 

'' Zie onder meer: Bestuursrapportage 2017, p. 4. 
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Casus 3= resultaten Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 

De beoogde resultaten van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe staan in betteken van de 

'vier K's': Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten en Kansen voor medewerkers. 

We zien aan de hand van de casus Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe een patroon dat in veel 

andere regio's voorkomt. Gemeenten hebben vaak zelf belangrijke voorwaardelijke zaken niet op 

orde. Zij kijken vervolgens vooral kritisch naar het samenwerkingsverband als zaken mis gaan - 

zeker als er ook sprake is van financiële tegenvallers. 

1 Motieven en doelen zijn onvoldoende evalueerbaar geformuleerd. In de businesscase die 

gemeenten in 2013 laten opstellen zijn vooral de kosten zijn in beeld. ® Over de andere K's 

worden wel opmerkingen gemaakt, maar deze duiden onvoldoende precies de situatie. De 

kwaliteit van taken en dienstverlening is bijvoorbeeld niet objectief vastgesteld aan de hand 

van heldere kwaliteitscriteria. Het is om die reden nu lastig om het succes van de 

samenwerking vastte stellen. Daar lopen ook externe onderzoekers tegen aan: 

• Kosten. Het trekken van conclusies over de verwachte terugverdieneffecten is moeilijk vast te stellen. De 
taakstelling voor 2017 is niet gehaald. De verwachting is dat de taakstelling in 2018 evenmin wordt 
gehaald. 

• Kwaliteit. De kwaliteit kan niet objectief vastgesteld worden. De onderzoekers schatten onder meer op 
basis van klanttevredenheid in, dat de kwaliteit suboptimaal is. Als belangrijke oorzaken wordt gewezen 
op het ontbreken van kwaliteitseisen, onvoldoende capaciteit voorde eigen bedrijfsvoering van de 
organisatie, onvoldoende voortgang bij de harmonisatie van bedrijfsvoeringstaken en een onvoldoende 
professionele invulling van de opdrachtgever- en opdrachtnemerrelatie. 

• Kwetsbaarheid. Het ontbreekt aan ijkpunten om de resultaten voor dit aspect goed te kunnen 
beoordelen. 

• Kansen. Het ontbreekt aan objectieve ijkpunten om de resultaten voor dit aspect goed te kunnen 
beoordelen. 

Bron: Sietsma & Sietsma, BWB op een tweesprong, 10 mei 2018._ 

2 De businesscase uit 2013 geeft slechts een gedeeltelijk beeld, namelijk alleen van de taken 

financiën en personeel en organisatie (FPO). Inmiddels verzorgt de organisatie veel meer 

taken, zoals informatiemanagement en ICT, facilitair management en algemeen juridische 

zaken. 

3a De gemeenten boeken aan de hand van de businesscase al gedurende de eerste jaren een 

taakstellende kostenreductie in (p.22). Hierbij wordt onder meer verwezen naarde shared 

service centra van de Drechtsteden en de Leidse Regio. 

> Het is op basis van praktijkervaringen en literatuur over Shared Servicecentra niet reëel te 

veronderstellen dat al in de eerste fase kostenbesparingen optreden. Het oprichten van 

een geheel nieuwe organisatie is duur en brengt aanvankelijk additionele kosten en 

investeringen met zich mee.® De kost gaat ook hier voor de baat uit. Ook ligt in de lijn der 

verwachting dat de klanttevredenheid tijdens de eerste fase eerst afneemt voordat deze 

toeneemt (zie figuur 4.2). 

® KplusV, Businesscase samenwerking Financiën, Personeel & Organisatie, 6 maart 2013. 

® Zie onder meen Peter Struik (Partners+Pröpper) en Mare Brugman, Life Cycle Model voor Shared Service Center, Een 

handvat voor organisatieontwikkeling, in: Facility Management Magazine, november 2008. 
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> De aandacht is echter vanaf de start primair gericht op de kostenkant van de 

samenwerking, zeker wanneer in 2017 een financieel tekort wordt voorzien van circa 

€ 450.000 (grotendeels structureel en onvermijdbaar).^ 

Figuur 4.2: levensloop van een Shared Service Center (Bron: Struik en Brugman, 20oS^). 

3b De financiële uitgangspunten in de businesscase zijn ontoereikend. Zo bekostigen de drie 

gemeenten externe inhuur bij ziekte en vervanging "in principe" uit de "vacatureruimte " (p. 7). 

> Het ziekteverzuim bij de drie gemeenten is voor de uitvoering van de 

bedrijfsvoeringstaken echter niet vastgesteld. 

> Ook blijkt dat gemeente Culemborg de salarisadministratie inkoopt uit de post Vacature 

betaald' (p. 4). 

> In het midden blijft hoe de nieuwe organisatie kosten voor externe inhuur ten gevolge van 

ziekte en uitval dient te bekostigen. De bestaande vacatureruimte wordt immers ingezet 

om geraamde formatieve besparingen te realiseren (p. 14). 

> Het ziekteverzuim van de bedrijfsvoeringsorganisatie stijgt ondertussen van 4,7% (2016) 

naar 5,9% (2017). De formatie blijkt niet begroot op het opvangen van dit ziekteverzuim 

en de organisatie maakt extra kosten voor inhuur. Voor inhuur is echter geen structureel 

budget begroot.® 

4 De beoogde kostenreductie dient in belangrijke mate gerealiseerd te worden door vergaande 

standaardisatie van werkprocessen en beleidsharmonisatie. Daar is de businesscase uit 2013 op 

gebaseerd. Dit blijkt ook uit het jaarverslag 2016: "Harmoniseren vraagt om keuzes waarbij 

individuele wensen ondergeschikt zijn aan de gemeenschappelijke belangen". Aan de 

voorwaarde voor goed opdrachtgever- en opdrachtgeverschap is echter niet voldaan. 

Individuele gemeenten hebben behoefte aan maatwerk. Zij spreken de 

^ Gemeente Culemborg, Informatienotitie aan de gemeenteraad, Voortgangsnotitie BWB 2017, 21 december 2017. 

® Peter Struik (Partners+Pröpper) en Mare Brugman, Life Cycle Model voor Shared Service Center, Een handvat voor 

organisatieontwikkeling, in; Facility Management Magazine, november 2008. 

^ Gemeente Culemborg, Informatienotitie aan de gemeenteraad. Voortgangsnotitie BWB 2017, 21 december 2017. 
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Bedrijfsvoeringsorganisatie daar ook op aan.“ Daarmee hinderen zij de bedrijfsvoering van de 

organisatie en lopen de kosten als gevolg van (duur) maatwerk op. 

In de Jaarverslagen 2016 en 2017 van de bedrijfsvoeringsorganisatie worden overigens wel veel 

uitvoeringsprestaties benoemd, vaak ondersteund met illustraties en interviews. 

Uitvoeringsorganisatie West-Betuwe: voorbeelden van uitvoeringsprestaties in de 

Jaarverslagen 2016 en 2017 

• Een leer- en ontwikkeltraject voor medewerkers. 

• Goed lopende helpdesk en ICT diensten. 

• Integratie van drie gescheiden ICT netwerken. 

• Afname openstaande ICT incidenten door verbeterde dienstverlening en een vast servicepunt. 

• Uitvoering diverse digitaliseringstrajecten. 

• Uitvoering programma informatieveiligheid. 

• Invoering digitaal raadsrapportagesysteem (LIAS) voor alle producten uit de planning en controicyclus. 

• Andere inrichting van de begrotingen. 

• Inrichting klantteam. 

• Invoering van het digitaal e-HRM en salarissysteem. 

• Transitie Algemeen Juridische zaken en Facilitaire Zaken naarde bedrijfsvoeringsorgansiatie. 

• Realisatie van diverse harmonisatieopgaven, zoals de HRM-visie, aanbesteding Arbodienst. 

• Realisatie van afzonderlijke HR opgaven voor de deelnemende gemeenten. 

• Tijdige afhandeling van bezwaarschriften en klachten. 

Bron: Jaarverslagen van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe._ 

Zie ook: Sietsma & Sietsma, BWB op een tweesprong, 10 mei 2018, p. 31. 
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sturing en controle van samenwerking 

Kernbevinding is dat er vooral sprake is van verlegd lokaal bestuur in plaats van verlengd lokaal 

bestuur. Dit betekent dat de gemeenteraad onvoldoende regie heeft op regionale samenwerking. 

De samenwerkingsverbanden komen daarmee los te staan van de gemeente. Raadsleden ervaren 

een gebrek aan overzicht en inzicht en komen onvoldoende in stelling voor het geven van sturing en 

controle. Ambtelijke sleutelpersonen ervaren eveneens dat de raad op grote afstand staat van 

regionale samenwerkingsverbanden - met uitzondering van de Regio Rivierenland. 

Adequate sturing en controle op samenwerking: verlengd in plaats van verlegd lokaal bestuur 

We lichten dit nader toe aan de hand van het onderscheid tussen verlengd en verlegd lokaal bestuur. 

Bij verlengd lokaal bestuur heeft de raad grip en regie op de samenwerking in de zin dat eigen doelen 

centraal staan (zie figuur 5.1). Belangrijk onderscheid hierbij is de samenwerking gericht op 

beleidsafstemming en de samenwerking gericht op uitvoering. 

• Verlengd lokaal bestuur bij beleidsafstemming betekent dat het college met een helder 

inhoudelijk mandaat vanuit de raad werkt en in de eventuele onderhandelingen in het 

samenwerkingsverband de belangen en visie van de gemeente goed kan behartigen. 

• Verlengd lokaal bestuur bij uitvoering betekent dat er sprake is van een goede opdrachtgever - 

opdrachtnemerrelatie. Het gemeentebestuur is in staat precies te formuleren wat de beoogde 

resultaten zijn en de opdrachtnemer kan deze resultaten leveren. Indien de prestaties onder de 

maat zijn of veel te duur, kan de opdrachtgever bijsturen. 

Verlegd lokaal bestuur Verlengd lokaal bestuur 
Regionaal bestuur van bovenaf Regionaal bestuur van onderop 

Afhankelijk 
De gemeente heeft geen goed zicht op welke 

gemeentelijke doelen op welke wijze worden bereikt 

met de samenwerking 

Afwachtend 
De gemeente accepteert de algemene diensten van het 

samenwerkingsverband zonder kritische toets 

Afhoudend 
De gemeente ziet het samenwerkingsverband als een 

orgaan zonder directe relatie met de gemeente 

Wat zien 'ue? 

.^Het opkomen voor lokale belangen wordt als 

“zelfzuchtig" opgevat - vanuit de tegenstelling 

tussen lokaal en regionaal belang 

«'Het regionale belang gaat boven het lokale belang - 

vanuit het beeld van gemeenschappelijk belang gaat 

voor individueel belang 

«■Regionaal belang is afzonderlijk richtpunt in visies en 

plannen zonder specifieke vertaling naar lokaal 

belang 

Zelfverzekerd 
De gemeente zet de samenwerking in als strategie 

om gemeentelijke doelen te bereiken 

Zelfstandig 
De gemeente maakt binnen de samenwerking 

keuzes om eigen gemeentelijke doelen te 

bereiken 

Zelfbewust 
De gemeente neemt actieve rol in de dagelijkse 

aansturing van het samenwerkingsverband 

Wat zien we? 

«■Regionale samenwerking in dienst van het 

behartigen van lokale belangen - vanuit het 

beeld dat gemeentebesturen hun bestaansrecht 

daaraan ontlenen 

«■Het lokale belang wordt bediend en gaat op in 

het regionale belang 

«■Het is voor iedereen helder dat realiseren van 

regionale belangen bijdraagt aan concrete lokale 

belangen 

Figuur s-i: verlegd of verlengd lokaal bestuur? (bron: Partners+Pröpper^^). 

Zie ook: Raad voor het openbaar bestuur, Wisselwerking. Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en 

bovengemeentelijke samenwerking, Den Haag 2015, p. 69. 
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Van verlegd lokaal bestuur is sprake indien samenwerkingsverbanden taken overnemen van de 

gemeente zonder heldere aansturing. Bij verlegd bestuur gaan samenwerkingsorganen 'een eigen 

leven leiden - ze komen los te staan van de gemeente en het samenwerkingsorgaan (en niet de 

gemeenten) bepalen de doelen en de richting. 

Inzicht en overzicht 

Voor raadsleden ontbreekt een systematisch inzicht en overzicht over zowel de doelen als de 

resultaten. Raadsleden reageren vooral op signalen die zij oppikken in de wandelgangen of in het 

nieuws (de "tam tam"). Het gaat dan vooral om situaties waarbij er op dat moment 'iets aan de 

hand' is. Meestal gaat het dan om financiële perikelen, zoals bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie 

West-Betuwe. 

"De Veiligheidsregio functioneert heel goed, maar daar weten we niet veel van. Hoezo functioneert 

deze goed? 

"Regionale samenwerking komt aan de oppervlakte als er wat aan de hand is." 

"Via de 'tam tam' hoor ik dat er wat aan de hand is bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe. 

Ik maak me zorgen, niet omdat ik wat weet, maar omdat ik wat hoor". 

"Voor nieuwe en ook de lang zittende raadsleden is het lastig overzicht te krijgen. Veel raadsleden 

denken dat alle verbanden onder Regio Rivierenland zitten. Regio Rivierenland heeft de naam 

tegen: alsof dat verband alles doet." 

"We verliezen het zicht op maatschappelijke effecten. Er zijn maar twee momenten waarop je 

invloed kan hebben: (i) de instelling van het samenwerkingsverband en elk jaar een zienswijze en 

(2) als er iets gruwelijks mis gaat." 

"We hebben het gevoel datje geen grip hebt en niet kan sturen. Dan ga je ook niet sturen op 

maatschappelijke effecten, maar op het proces. Dan kom je in de kramp. Dan ga je reageren in de 

termijn waarin stukken komen". 

"Raden hebben ook een verantwoordelijkheid om te sturen op de gewenste informatievoorziening. 

Na oprichting staat de samenwerking op afstand. Je denkt dan: 'het moet maar goed geregeld zijn'. 

Dan verdwijnt het collectief geheugen van de raad en hou je je nog vooral bezig met het proces." 

Bron: gesprek met raadsleden._ 

Raadsleden geven aan dat inzicht en overzicht in het verleden beter was georganiseerd. Zij 

verwijzen naar de periode 2010-2014 toen een overzicht (Excel sheet) werd bijgehouden en 

regelmatig onderwerp was van gesprek in de raad: 

• Welke verbanden zijn er? 

• Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

• Wat zijn de beoogde doelen? 

• Waarom is de gemeente deelnemer aan het samenwerkingsverband? 

• Wanneer is wat aan de orde en komt de raad in stelling? 

"Voorheen had je de Excel sheet en werd je als raad bijgepraat. Nu behandel je in juni alle 

gemeenschappelijke regelingen. Je kunt dan alleen op hoofdlijnen kijken. Je mist de finesses." 

"Ik voelde me in het verleden meer betrokken dan nu. Je wilde de wethouder wat meeqeven. Je 
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moet dan ook de tijd hebben om het in de fractie te bespreken. Die tijd ontbreekt nu". 

"Op de gewone agenda van de raad staat een blokje van 5 minuten: Terugkoppeling regionale 

verbanden'. Als drie portefeuillehouders wat zeggen heb je heel weinig tijd. Vanuit 

regiowethouders wil je vaker terugkoppeling over de stand van zaken en wat er is bereikt." 

Bron: gesprek met raadsleden._ 

Raadsleden op grote afstand en onvoldoende tijd voor effectieve inbreng 

Ambtelijke sleutelpersonen verwijzen met name naarde Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. 

Deze is volgens hen typerend voor verlegd lokaal bestuur. Het samenwerkingsverband leidt in de 

ogen van de ambtelijke sleutelpersonen 'een eigen leven': 

"De GGD geeft aan wat de uiterste datum is voor het indienen van zienswijzen. De procedure is te 

krap om op een goede wijze rekening te kunnen houden met het standpunt van de raad - terwijl de 

raad dit juist erg belangrijk vindt. De zienswijze legt een route af met allerlei stations langs de raad, 

het college, financiën. Elke gemeente maakt op eigen wijze zienswijzen: elk meteen eigen format 

en sjabloon." 

"Gemeente Culemborg is dooreen wethouder vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de 

GGD. Er zijn geen vertegenwoordigers in het Dagelijks Bestuur. Er is regionaal ambtelijk overleg 

om de vergadering van het Algemeen Bestuur voorte bereiden. Dat is 1,5 week voorafgaande aan 

de vergadering. De stukken die dan aan de orde komen, liggen dan al bij het Algemeen Bestuur. 

Gemeenten kunnen daarop dat moment weinig meer aan toe of afdoen. Ambtelijke 

sleutelpersonen ervaren dat zij op deze manier lastig invulling kunnen geven aan de 

opdrachtgeversrol richting de GGD." 

"Ik kan onze wethouder op deze manier lastig ondersteunen. We hebben geen zicht op wat er in het 

Dagelijks Bestuur gebeurt". 

"Het wordt wij versus zij. Dat komt omdat het weer om de structuur gaat - en niet om de inhoud. Je 

moet nu met oude collega's via Excel bestanden communiceren. Dat kan niet meer in een gewoon 

gesprek". 

Bron: ambtelijke sleutelpersonen van gemeente Culemborg tijdens diverse gesprekken._ 

De drie casussen geven een genuanceerd beeld. 

De Omgevingsdienst Rivierenland is in staat op een goede manier betaalbaar en aanvaardbaar 

lokaal maatwerk te faciliteren en tegelijkertijd te sturen op standaardisatie. De Omgevingsdienst 

heeft geen eigen bevoegdheden, maar voert taken uit in opdracht van de deelnemers. Over het 

uitvoeren van de taken worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten tussen de deelnemers en de 

omgevingsdienst. Zo kan bijvoorbeeld een lokale maatwerkaanpak gevolgd worden om de 

regionale energiestrategie in te vullen. Bij bouwleges is sprake van een uniforme systematiek met 

ruimte voor verschillen in de tarifering. Niet alle taken lenen zich voor maatwerk en de 

Omgevingsdienst bewaakt ook dat sprake is van uniformiteit waar dit nodig of gewenst is. Het is 

bijvoorbeeld onwenselijk dat bepaalde gemeenten soepeler zouden omspringen met het milieu dan 

andere gemeenten. Tegelijkertijd ervaren sleutelpersonen weinig politieke sturing op lokaal 

maatwerk. Politieke sturing en controle vanuit de raad spitst zich hooguit toe op het (voorkomen 

van) begrotingsoverschrijdingen. 
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Bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe is vanaf de start het uitgangspunt om maximaal in 

te zetten op standaardisatie en harmonisatie om financiële schaalvoordelen te realiseren - in plaats 

van duur maatwerk. Het opdrachtgeverschap vanuit de deelnemende gemeenten is hier 

onvoldoende op gericht. De gemeenten spreken de organisatie aan op het realiseren van maatwerk 

- en staan toe dat hier in belangrijke mate invulling aan wordt gegeven.” Tegelijkertijd wordt de 

organisatie wel negatief beoordeeld als in 2017 financiële tekorten optreden. Zie ook paragraaf 4.2. 

Vanuit de Regio Rivierenland is een experiment gestart om raadsleden vroegtijdig te betrekken bij 

beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. De inzet is hierom raadsleden goed mee te 

nemen onder meer aan de hand van startnotities, regionale bijeenkomsten en bezoeken aan raden 

en raadscommissies. Een belangrijk motief is het behouden en verder vergroten vertrouwen en 

netwerkvorming zowel tussen raden en de Regio Rivierenland, maar ook tussen raden onderling. Dit 

laatste blijk nog niet eenvoudig en de resultaten tot nu toe zijn bescheiden. Naar aanleiding van 

deze ervaringen, is nu de intentie van het samenwerkingsverband om vaker langs te gaan bij de 

diverse gemeenteraden/ commissies (bron: interviews met de portefeuillehouder en ambtenaren, 

raadsleden en medewerkers samenwerkingsverband). 

Raadsleden zijn positief over een raadsbijeenkomst over het investeringsfonds en het bijeen 

brengen van verschillende raden voor de opgave glasvezel in het buitengebied. Over het algemeen 

ervaren zij nog onvoldoende resultaat; 

• Er is een Agendacommissie ingesteld voor Regio Rivierenland om raadsleden eerder te 

betrekken. Raadsleden ervaren dat vooral is gesproken over technische zaken en de eigen rol: 

"Het was de bedoeling om informatie op te halen bij de raden en in te brengen in de regio. Dat 

was heel lastig. Het was vooral delen van informatie uit het samenwerkingsverband" (bron: 

gesprek met raadsleden). 

• Stukken komen vaak te laat. "Op de dag dat een stuk staat geagendeerd voor de commissie 

komt het binnen en moetje al meteen besluiten" (bron; gesprek met raadsleden). In de 

Bestuursrapportage 2017 wordt gemeld dat de stukkenstroom is verbeterd en raden meer tijd 

hebben voor het indienen van zienswijzen. 

• Raadsleden komen onvoldoende toe aan het goed doorgronden van de lokale en regionale 

belangen - zodat deze elkaar kunnen versterken ('win win'). Dat vraagt een werkwijze waarbij 

raadsleden onderwerpen samen goed doorleven vanuit lokale en regionale belangen waarbij 

het eigen belang er mag zijn; door het eigen belang juist te articuleren en samen te kijken hoe 

je dat goed kunt bedienen in gezamenlijk regionaal belang. Dit is in de samenwerkingspraktijk 

een worstelpunt. Twee voorbeelden illustreren dit: 

“ Sietsma & Sietsma, BWB op een tweesprong, 10 mei 2018, p. 31. 
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Pagina 24 

Casus Regio Rivierenland: werkwijzen en informatievoorziening voor het verbinden van het 

lokale met het regionale belang 

Regio Rivierenland wil verder investeren in het onderlinge samenspel en werkvormen om raden goed aan te 
sluiten op de regio. "Dat vraagt nog een verdiepingsslag" (bron: interviews met portefeuillehouder en 

ambtenaren). De regio wil raden daar ook bij ondersteunen, bijvoorbeeld door taken tussen raden te 
verdelen en raden nog eerder en op aansprekende wijzen mee te nemen, bijvoorbeeld via beeld, film en 
werkbezoeken. 

Raadsleden schetsen een voorbeeld: gemeente Culemborg wil graag een fietsbrug realiseren. Andere 
gemeenten zijn nodig om dit mogelijk te maken. "We moeten andere gemeenten ervan overtuigen dat zij 
hier ook voordeel van ondervinden - en willen bijdragen aan deze opgave. Dan praatje over de inhoud, maar 
daar hebben we de tijd nu niet voor" (gesprek met raadsleden). 

De portefeuillehouder en betrokken ambtenaren 
schetsen een soortgelijk voorbeeld - 

toevalligerwijze ook aan de hand van een burg: de 
Rijnbrug bij Rhenen. 
De hele regio ondervindt hier nadelen door 
ernstige verkeershinder vanwege filevorming en 

sluipverkeer. Hoe kun Je dan raden van andere 
gemeenten op een goede manier betrekken en het 
regionale vraagstuk doorgronden? Hoe kun Je de 

regionale en lokale belangen goed met elkaar in 
beeld brengen, doorgronden en toetsen? Hoe 
stimuleerje dat raden een aandeel nemen in 
regionale opgaven omdat zij goed doorgrondt 

hebben dat het regionale belang ook het lokale belang dient? Hoe kom Je in een werkhouding en bevorder Je 
de onderlinge uitwisseling?_ 

Meer gemeenschappelijke regelingen doen hun best doen om raden te betrekken door het 

organiseren van allerlei bijeenkomsten. Diverse raden organiseren ook op eigen initiatief'regionale 

markten' om zich als raad bekend te maken richting regionale samenwerkingsverbanden. Vanuit 

ambtelijke sleutelpersonen van gemeente Culemborg is wel de vraag of deze werkwijzen 

behulpzaam zijn voor sturing en controle de raad- mede gelet op een effectieve tijdsbesteding van 

raadsleden. 

PARTNERS+PRÖPPER 





6 Kansen en barrières voor versterken sturing en controle 

In de huidige samenwerkingspraktijk is er een aantal kansen en barrières voor het versterken van de 

sturing en controle op samenwerkingsverbanden in de toekomst. Deze factoren kunnen ook een 

verklaring bieden voor wat nu goed en minder goed gaat. 

6.1 Kansen 

Ontwikkelingstrajecten binnen diverse samenwerkingsverbanden 

Ook de samenwerkingsverbanden zijn bezig met ontwikkelingstrajecten om de samenwerking, 

maar ook het betrekken van gemeenteraden te versterken. Dit vormt een kans om op voort te 

bouwen. 

Bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe is bijvoorbeeld aandacht voor het ontwikkelen 

van samenwerkingsvaardigheden en competenties door middel van een Leerroute; 

Casus: Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 

De organisatie beschikt over een innovatiebudget voor nieuwe werkprocessen. Medewerkers worden via een 
leer- en ontwikkeltraject ondersteund bij het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden. De ambtelijke 
leiding erkent dat de inrichting en ontwikkeling van de organisatie vraagt om goede organisatorische 
voorwaarden en vaardigheden van management en medewerkers om goed te kunnen samenwerken. Dat is 
onder meer nodig omdat medewerkers voor meerdere opdrachtgevers werken. Eigenaarschap en integraal 
werken zijn nodig om tot een goede invulling van opdrachtgever- en opdrachtnemerschapte komen voor 
diverse (harmonisatie)vraagstukken. "Dit alles is geen vanzelfsprekendheid en gaat niet vanzelf'. 

Een andere werkwijze bestaat onder meer uit: 

• Verantwoordelijkheden laag in de organisatie organiseren. 

• Formuleren van gemeenschappelijke opgaven. 

• Krachten bundelen: meer en beter samenwerken en concreet samen doen. 

• Teamwork om integraliteit te bevorderen, zoals het samenstellen van klantteams. 

Bron: Jaarverslag 2016 en 2017._ 

Vanuit de Regio Rivierenland bestaat de nadrukkelijke intentie om raadsleden vroegtijdig en op een 

goede manier te betrekken bij beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Verschillende 

wegen worden hiervoor ingezet en uitgeprobeerd. Zie ook hoofdstuk 5. 

Ontwikkelingsagenda binnen de ambtelijke organisatie: versterken netwerksamenwerking 

Tijdens dit onderzoek, formuleerden aantal sleutelpersonen binnen de ambtelijke organisatie een 

ontwikkelagenda voor het versterken van samenwerking. Deze agenda sluit goed aan bij een 

lopende organisatieontwikkeling. Er is een helder beeld van wat nodig is om bestuurlijk en ambtelijk 

ook opvolging te geven aan het belang van (regionale) samenwerking voor het realiseren van 

maatschappelijke opgaven. Dit is een kans. 

Samenwerken in netwerken vraagt om geheel nieuwe vaardigheden en competenties. Tijdens een 

groepsinterview wijzen ambtelijke sleutelpersonen in dat licht op: 'detoekomstbestendige 

ambtenaar'. De toekomstbestendige ambtenaar is goed in staat te werken in netwerkorganisaties, 

deze kan vitale coalities smeden en krachten bundelen om zoveel mogelijk te realiseren. 
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Dit geldt niet alleen voor genneente Culemborg. Alle gemeenten moeten leren dwars door 

organisatiegrenzen heen samen te werken en flexibel en ordelijk met tal van spelers tot coproductie 

te komen om maatschappelijke opgaven te realiseren. 

"We praten nu veel over het aankopen van zonnepanelen door grondeigenaren of 

projectontwikkelaars: waar kan het wel en niet?" We komen niet veel verder dan te constateren 

waar het niet kan. Misschien moeten we gaan denken in een 'regionale zonnecoöperatie' om beter 

regie te kunnen nemen op deze ontwikkeling." (Ambtelijke sleutelpersoon gemeente Culemborg). 

Ambtelijke sleutelpersonen van de gemeente Culemborg noemen zes punten vooreen 

ontwikkelagenda die kan bijdragen aan de 'toekomstbestendige ambtenaar'. 

1 Veel meer focus op de concrete maatschappelijke opgaven waar inwoners wat van merken. 

> Met elkaar moeite doen dit concreterte krijgen aan de hand van vragen als: Wat is de 

focus - wat is de bedoeling, waar is het werkelijk om te doen? Wat zijn de prioriteiten, wat 

eerst en wat later? Wat is realiseerbaar en wanneer stoppen we of kiezen we andere 

wegen als we geen toegevoegde waarde leveren? 

> Constructieve werkwijzen waarin mensen samen bouwen in plaats van beschouwen (en 

vergaderen). 

2 Raadsleden vaker en vroeger mee nemen aan de hand van concrete opgaven en relevante 

keuzevraagstukken. Tijdige en adequate betrokkenheid van gemeenteraden zodanig dat 

raadsleden het vraagstuk inhoudelijk goed doorleven en zij kunnen ervaren wanneer het 

regionale belang en het lokale belang samenvallen (en wanneer niet). 

"Neem raadsleden mee in het proces. Bespaar tijd door minder aandacht te hebben voor de 

structuren. Hoe leuk is om raadsleden mee te nemen en prestaties te laten zien via prestatie- 

indicatoren?" (ambtelijke sleutelpersoon gemeente Culemborg)._ 

3 Het kunnen samenwerken dwars door organisatiegrenzen heen. Onder meer door het snel en 

flexibel kunnen formeren van passende teams die worden samengesteld uit personen van 

verschillende organisaties. 

> Ontwikkelen van vaardigheden en competenties om goed te functioneren in 

netwerkorganisaties. Een aantal mensen is daar concreet op geworven, voor veel 

medewerkers is dit een ontwikkelpunt. 

> Organisatiebreed goed inzicht en overzicht over de aanwezige talenten om deze op maat 

in te kunnen zetten voor het organiseren van maatschappelijke opgaven in samenspel met 

andere spelers. 

4 Op een goede manier invulling geven aan ambtelijk ondernemerschap. Door kansen te 

verzilveren, partijen, doelen en middelen te koppelen. Dat sluit volgens ambtelijke 

sleutelpersonen aan bij de gewenste organisatiecultuur van gemeente Culemborg. 

5 Invulling geven aan professioneel opdracht geven en opdracht nemen. 

> Zijn van een goede opdrachtgever richting samenwerkingsverbanden. Met een houding 

van geven en nemen, oog voor betaalbaar lokaal maatwerk, goed kunnen verbinden van 

lokale en regionale belangen, werken vanuit vertrouwen - waarbij Je monitoring en 

controle verbindt met de reguliere werkwijze. 

> Formuleren van realiseerbare opdrachten met een goede prioriteitstelling, voldoende 

middelen en tijd, een helder resultaat ofwel de gewenste bijdrage aan de realisatie van de 
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opgave. Daarbij hoort ook bij dat de opdrachtnemer gezaghebbend opdrachten kan 

terugleggen als deze niet realiseerbaar zijn. 

"Je ziet dat oplossingen vaak vooraf worden gepresenteerd vanuit de argumenten 'uniformiteit' en 

'eenduidigheid'. De samenwerking en opdrachten zijn onvoldoende gericht op het mogelijk maken 

van lokaal maatwerk" (ambtelijke sleutelpersoon gemeente Culemborg). 

"Je moet niet alleen bij elkaar komen, maar ook doorgronden hoe je in de samenwerking staat. Als 

gemeenten ben je regelmatig opdrachtgever voor professionele samenwerkingsverbanden zoals 

de Afvalverwerking Rivierenland. Je moet uitwisselen watje vanuitjouw gemeente wilt bereiken of 

realiseren. Het is wel eens lastig om die rol vanuit meerdere gemeenten goed in te vullen" 

(ambtelijke sleutelpersoon gemeente Culemborg)._ 

6 De eigen organisatie in dienst stellen van samenwerking met andere partijen door het zijn van 

een goede samenwerkingsspeler, inclusief passend samenspel en taakverdeling tussen raad, 

college en ambtelijke organisatie. 

6.2 Barrières 

Raad en college hebben geen gemeenschappelijk beeld van wanneer raadsbemoeienis nodig is 

Vooreen goede sturing en controle 

vanuit de raad is het nodig dat de raad 

en het college een gemeenschappelijk 

beeld hebben van de politieke 

relevantie van een 

samenwerkingsverband. Het gaat dan 

allereerst om de vraag welke 

samenwerkingsverbanden bemoeienis 

vanuit de raad vragen en welke 

verbanden in eerste aanleg door het 

college of de ambtelijke organisatie 

kunnen worden afgedaan (figuur 6.i). 

Vervolgens gaat het erom helder te 

krijgen wat de politieke relevante 

keuzevraagstukken zijn waar de raad 

over zou moeten gaan. Figuur 6.i: gemeenschappelijk beeld over de belangrijkheid van een 

samenwerkingsverband 

Dit gemeenschappelijk beeld is nu onvoldoende aanwezig. De samenwerkingsverbanden zijn niet 

ingedeeld aan de hand van de vraag voor wie deze belangrijk is. Ook het tijdig richten van de 

inhoudelijke focus voor raadsbemoeienis is onvoldoende. 

• De raad wordt nu onvoldoende actief en tijdig in stelling gebracht om toegevoegde waarde te 

kunnen bieden waar dat kan en nodig is. Om de raad bij een dergelijke discussie goed in stelling 

te brengen is een goede werkwijze nodig met richtinggevende vragen; Wat vindt je als raad 

belangrijk? Is het mogelijk in samenwerking lokaal maatwerk tegen een aanvaardbare prijs te 

realiseren? Hoe geef je invulling aan 'geven en nemen' of kun je zaken uitruilen - krijg je 

bijvoorbeeld op een ander dossier wat terug? 

Waarom is samenwerking belangrijk? % 
De belangrijkheid van samenwerking is te bepalen aan de 
hand van de volgende invalshoeken: 

• Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke 
opgave. 

• Samenwerking biedt grote kansen. 
• Samenwerking brengt grote risico's met zich mee. 
• Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. 

Voor wie is het belangrijk? Vooral voor: 
• Raad: politiek zeer belangrijk. 
• Raad: politiek belangrijk. 

• College: bestuurlijk belangrijk. 
• Ambtelijke organisatie. 
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• Er zijn ook goede voorbeelden binnen de gemeente waar dit wél lukt, zoals rond het dossier 

'dijkverhoging' waar de raad initiatief nam en de raadsbemoeienis toegevoegde meerwaarde 

had. 

De raad en het college beschikken niet overeen actueel overzicht van samenwerking 

Hoe kun je als gemeenteraad overzicht houden overeen groot aantal samenwerkingsverbanden? 

Dit overzicht is deels aanwezig, vooral voor de verbonden partijen. Voor andere samenwerking 

ontbreekt het overzicht grotendeels. Het beeld is onvoldoende actueel voor raadsleden. 

• Raadsleden hebben behoefte aan inzicht en overzicht over alle samenwerkingsverbanden. Zij 

hebben op elk moment behoefte aan informatie over de motieven voor samenwerking, de 

beoogde doelen, de resultaten en de financiën. Daarnaast willen raadsleden grip op de cyclus 

zodat zij tijdig in stelling kunnen komen en hun inbreng er toe kan doen: wanneer komt wat 

aan de orde en wat wordt dan van de raad verwacht? Dit vraagt tevens om een grotere 

inhoudelijke focus, zoals de lokale en regionale keuzevraagstukken waar de raad toegevoegde 

waarde kan hebben. 

• De ambtelijke organisatie geeft aan dat het ontbreekt aan ambtelijke accounthouders voor de 

diverse samenwerkingsverbanden - mede hierdoor komt volgens sleutelpersonen voor dat 

verschillende afdelingen langs elkaar heen werken. Een vraag is dan hoe je als gemeenteraad, 

college en ambtelijke organisatie actueel overzicht kunt houden over een groot aantal 

samenwerkingsverbanden. 

Onvoldoende organisatie van de inzet en het onderling samenspel van de raad en het college in 

relatie tot samenwerkingsverbanden 

Ambtelijke sleutelpersonen ervaren grote verschillen per samenwerking: "Er zijn allerlei 

verschijningsvormen en huisstijlen". Zo zijn raadsleden vertegenwoordigd in allerlei 

samenwerkingsverbanden, zoals de agendacommissie van de Regio Rivierenland en het algemeen 

bestuur van Afvalverwerking Rivierenland. Wat verwacht de raad van zijn vertegenwoordigers in 

deze verbanden? Met welke opdracht stuur je deze raadsleden naarde regio? Hoe neem je 

raadsleden mee die minder intensief zijn betrokken bij dergelijke samenwerking? Het ontbreekt 

vaak aan gemeenschappelijke antwoorden op deze vragen. 

"Ik vind de vertegenwoordiging vanuit Culemborg de laatste tijd heel mager." 

"We willen bij regionale samenwerking een lokale paragraaf en ook zien dat dit gerealiseerd wordt. 

We zijn gefrustreerd omdat we weinig mogelijkheden zien en hebben om daarop te sturen". Bron: 

gesprek met raadsleden._ 

Eenzijdige aandacht voor de financiën rond regionale samenwerking 

Regionale samenwerkingsverbanden komen vooral op de agenda van de raad in relatie tot financiën 

-begroting, jaarrekening en het optreden van financiële tekorten. Het beeld ontstaat daarmee dat 

samenwerking vooral wordt gezien als een kostenpost dan als een kans voor het realiseren van 

maatschappelijke opgaven. 

Eenzijdige aandacht voor de structuur in plaats van inhoud/ maatschappelijke opgaven 

In het verlengde van het vorige punt, gaat te veel aandacht uit naarde structuur van de 

samenwerking. Ambtelijke sleutelpersonen observeren dat dit ten koste gaat van de aandacht voor 

inhoudelijke opgaven en voor het vinden van goede werkwijzen binnen de structuur om deze 

opgaven te kunnen realiseren. Het gaat dan in het bijzonder om het ontwikkelen van werkwijzen om 
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dwars door organisatiegrenzen en bestaande structuren heen samen te werken en krachten te 

bundelen/^ 

"Het gaat altijd om de structuur en de vorm van samenwerking? Waarom? Je kunt ook 

samenwerken zonder allerlei structuren!" (ambtelijke sleutelpersoon) 

"De structuur is te veel leidend. Dat gaat ten kosten van het primaire werk. We zijn bezig met 

trajecten om structuren in te richten: businessplannen, workshops et cetera. Vervolgens blijkt dan 

dat het niet werkt en gaan we weer een nieuwe structuur optuigen" (ambtelijke sleutelpersoon van 

gemeente Culemborg)._ 

Lokale kennis en netwerken gaan nu verloren bij regionale samenwerking 

Bij het inrichten van regionale samenwerking gaan volgens ambtelijke sleutelpersonen veel lokale 

kennis en lokale netwerken verloren. 

• Medewerkers van samenwerkingsverbanden hebben onvoldoende binding met de gemeenten 

waarvoor zij taken vervullen en opgaven realiseren. Illustratief daarvoor is de observatie bij 

ambtenaren in Culemborg van regionale medewerkers die met het navigatiesysteem in de auto 

op pad gaan omdat zij de weg in Culemborg niet kennen. 

• De lokale samenleving is vaak minder betrokken bij opgaven als deze in regionale 

samenwerking worden behartigd. Zo verrichtten voorheen lokale vrijwilligers onderhoud aan 

de brandweerkazernes. Nu is dit onderhoud geprofessionaliseerd en betaalt de gemeente hier 

aan mee. Regionale samenwerking staat daarmee ook voor de inwoners vaak op grote afstand 

(verlegd lokaal bestuur). 

• Collegiale ambtelijke samenwerking vraagt extra aandacht als medewerkers of teams worden 

verplaatst naar samenwerkingsverbanden. 'Virtueel samenwerken' en samenwerken op 

afstand bieden dan onvoldoende oplossingen om elkaar goed te leren kennen en te vinden. Er 

is een intrinsieke behoefte om elkaar te ontmoeten, te leren kennen en te versterken. 

Ambtelijke sleutelpersonen ervaren dat de mogelijkheden daartoe afnemen. Hoe doe Je dat 

met meerdere gemeenten en samenwerkingsverbanden? 

"Specialiseren is mooi, maarje moet ingebed blijven in het lokale netwerk" (ambtelijke 

sleutelpersoon gemeente Culemborg)._ 

Ook (internationaal) onderzoek bevestigt dat structuuroplossingen op zich niet voldoende zijn voor de verbetering van 

het openbaar bestuur. Wanneer men hier toch voor kiest, leidt dit nogal eens tot verspilling. Zie bijvoorbeeld: Denters, 

Bas en Michael Goldsmith, Andreas Ladner, Poul Erik Mouritzen, Lawrence E. Rose, Size and Local Democracy, Edward 

Elgar Publishing, 2014. 
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7 Lessen uit literatuur over samenwerking 

Bij de beantwoording van deze vraag richten we ons op vier samenhangende thema's. Deze thema's 

nemen ook in dit onderzoek voor de rekenkamercommissie een belangrijke plaats in. We maken 

gebruik van enkele recente kernpublicaties, zowel landelijke publicaties en onderzoeken voor de 

provincie Gelderland. 

(i) Organiseren van regie op samenwerking door de raad en het versterken van democratie 

Regionale samenwerking neemt al Jaren toe en de verwachting is dat er in de toekomst nog meer 

behoefte aan samenwerking bestaat. Tegelijkertijd nemen de bestuursdichtheid en bestuurlijke 

drukte ook verder toe. Dit bleek al uit een landelijke trendstudie naar regionale samenwerking in 

2004."^^ 

SindsJaar en dag bestaat ook grote ontevredenheid over het democratisch gehalte van regionale 

samenwerking: voldoende invloed van de volksvertegenwoordiging op de samenwerking. Recent is 

dit ongenoegen nogmaals bevestigd met een landelijk onderzoek onder raadsleden.^® Voor nogal 

wat gemeenten raakt samenwerking buiten het gezichtsveld van de gemeenteraad. We spreken in 

dat geval is sprake van 'verlegd lokaal bestuur'.'^® 

Een belangrijke les is toe te werken naar 'verlengd lokaal bestuur': zie figuur 5.1 in hoofdstuk 5. 

De Raad voor het openbaar bestuur^^ adviseert raden dat zij zich 'zelfbewust bemoeien' met 

samenwerkingsverbanden. En de samenwerkingsverbanden zullen er tijd en energie in moeten 

stoppen om de gemeenteraden meer invloed te geven op hun werkzaamheden. 

De Raad voor het openbaar bestuur doet de volgende aanbevelingen: 

• Raden moeten hun aandacht goed verdelen tussen samenwerkingsverbanden, in samenspraak 

met andere betrokken gemeenteraden. 

• Gemeenteraden zouden effectiever kunnen opereren als ze met elkaar goede spelregels 

afspreken over informatievoorziening en vergaderagenda's. Hierbij is een belangrijke rol 

weggelegd voor raadsgriffiers als procesadviseur. Zij zouden moeten zorgen voor een klimaat 

van aanspreekbaarheid, verantwoording, en daarmee voor een transparante, open cultuur. 

• Door binnen de gemeenteraad werkzaamheden te verdelen kan bovendien de werklast van 

bovengemeentelijke samenwerking voorde gemeenteraad worden beperkt. 

Onderzoekers van de Universiteit Twente adviseren raden om 'grip op het moeilijk grijpbare 

samenwerkend bestuur'te organiseren.^® Centraal in de aanbevelingen staat het verbeteren van 

informatievoorziening en het vergroten van inzicht en overzicht op samenwerking: 

Partners+Pröpper, Trendstudie - samenwerking decentrale overheden, Vught, 2005, Onderzoek in opdracht van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Raadsleden.nl, Raadsleden hebben grip noch invloed op regionale samenwerking, 14 december 2017: 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadsleden-hebben-grip-noch-invloed-op-regionale-samenwerking 

Zie: groot aantal rekenkameronderzoeken door Partners-rPröpper, onder meer; gemeente Oisterwijk, 2012, 

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam, Voorburg, oktober 2014. Zie ook: Zie 

ook: Raad voor het openbaar bestuur, Wisselwerking. Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en 

bovengemeentelijke samenwerking, Den Haag 2015, p. 69. 

''' Raad voor het openbaar bestuur, Wisselwerking. Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en 

bovengemeentelijke samenwerking, Den Haag 2015. 
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• "Nieuwe opties informatievoorziening gemeenteraad en samenleving. 

> Website verbonden partijen (vergelijk Nijmegen). 

> Samenwerkingswijzer Venio (samen met Partners + Pröpper). 

• Activeren rekenkamers etc. 

> Vraag rekenkamer periodiek onderzoek te laten doen naar samenwerking 

(onderzoeksplan Den Haag). 

> Gebruik tools voor risicomanagement (pilot Twentse gemeenten) 

• Nieuwe werkwijzen raad. 

> Toepassing methode Duisenberg bij voorbereiden controle en verantwoording 

debatten." 

Bron: Prof, dr. Bas Penters (Et al.), Universiteit Twente (2017)^^_ 

(2) Samenwerken vanuit een strategische visie op regionale samenwerking 

Een ander thema is of gemeenten regie nemen door vanuit een strategische visie bewuste keuzes 

maken over het aangaan en beëindigen van samenwerking: wanneer, met wie in welke vorm 

samenwerken en wanneer zelfstandig opereren? In een door Abma (2012) uitgevoerd onderzoek 

naar gemeenten komt naar voren dat maar weinig gemeenten een visie hebben op samenwerking 

en in het aangaan van samenwerking weinig strategisch opereren.'^® 

Een les is dat een strategische visie richting biedt bij het aangaan en beëindigen van samenwerking. 

Strategische visie op basis van: 

• een wenselijk toekomstbeeld. Uitgaande van gewenste identiteit en de kern van de 

strategische visie: welke samenwerking is noodzakelijk en wenselijk? 

• huidige maatschappelijke samenhang - waar ligt de natuurlijke beleidsinhoudelijke samenhang 

en (positionele) oriëntatie van de huidige bewoners, bedrijven en organisaties? 

• een cafetariamodel: per afzonderlijk verband het optimaliseren van de kosten en baten. De 

keuze van de samenwerkingspartners wordt hiervan per onderwerp afzonderlijk bepaald. 

• een krachtenveldanalyse: wat is in het licht van regionaal krachten- en positiespel het sterkste 

samenwerkingsverband? 

(3) Gezamenlijke werkwijze en cultuur als inzet 

Uit de trendstudie naar decentrale samenwerking (2004) blijkt ook dat de effectiviteit van 

samenwerking bij uitvoering positief wordt beoordeeld en bij beleidsafstemming negatief. Voor 

beide vormen van samenwerking is het oordeel echter eensluidend dat gemeenten mét 

samenwerking beter af zijn dan zonder samenwerking. 

Onderzoekers van de Radboud Universiteit constateren in een recent onderzoek voor provincie 

Gelderland, dat effectiviteit van samenwerking in het sociaal domein overwegend positief wordt 

beoordeeld.“ De onderzoekers formuleren op basis van hun bevindingen vijf lessen voor effectieve 

regionale samenwerking: 

1 Verlies het gedeeld belang niet uit het oog. 

Bas Denters, Pieter-Jan Klok & Anieke Kranenburg, Greep op het ongrijpbare? Een onderzoek naar nieuwe vormen van 

controle en verantwoording in een samenwerkend bestuur, in.- Bestuurswetenschappen, 2017, nr4, pp. 25-44. Zis de 

online handreiking: https://www.griffiers.nl/files/vvgtest_csshtml_ni/greep_0p_het_0ngrijpbare_v4_0.pdf 

Klaas Abma, Beoordelen van gemeenten, Nijmegen, 2012 (dissertatie). 

Marieke van Genugten, Johan de Kruijf, Pieter Zwaan, Sandra van Thiel, Samenwerken aan effectieve regionale 

samenwerking. Radboud Universiteit, Nijmegen, juni 2017 (voor provincie Gelderland). 
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2 Bouw aan onderlinge relaties om vertrouwen te creëren. 

3 Organiseer betrokkenheid van alle organen binnen de gemeente. 

4 Geef ruimte voor inbreng vanuit alle gemeenten. 

5 Kies niet automatisch voor congruentie met andere samenwerkingen. 

Een onderzoek van Universiteit Twente naar effectieve regionale samenwerking beschrijft als les 

vooral te investeren in de zachtere aspecten van samenwerking. De cultuur en werkwijze van 

samenwerking is belangrijker dan de structuur van samenwerking. Van belang is een zakelijke en 

transparante werkwijze gericht op overeenstemming over de te bereiken doelen.” 

(4) Focus op maatschappelijke opgaven: opgaven gestuurd werken 

De Adviescommissie Sterk Bestuur in Gelderland neemt eveneens waar dat structuurdiscussies het 

versterken van samenwerkingskracht in de regio ernstig hinderen. Deze discussies zijn volgens de 

commissie vooral gericht op inhoudelijke posities, macht, invloed en zeggenschap in plaats van de 

maatschappelijke opgaven.” 

Een belangrijke les van de adviescommissie is de samenwerking vooral te richten op de 

maatschappelijke opgaven. 

Illustratief is het een pleidooi van een vertegenwoordiger van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties op het IPO Jaarcongres 2017 voor een "regio die ook een informele 

ontmoetingsplek moet zijn om opgaven op te lossen" en waar "maatschappelijke opgaven centraal 

moeten staan in plaats van structuren.'”^ 

Tegelijkertijd lezen we in de Staat van het Bestuur (2016) dat structuurdiscussies in de vorm van 

schaalvergroting en herindeling een dominant motief zijn van gemeenten om de bestuurskracht te 

versterken. 

Opgaven gestuurd werken isjuist een werkwijze om door organisatiegrenzen heen samen te 

werken: eenieder die toegevoegde waarde biedt, doet mee. Het realiseren van concrete 

maatschappelijke opgaven vormt het middelpunt waar de samenwerking om draait.^* 

“ Marcel Boogers, Pieter-Jan Klok, Bas Denters, Maurits Sanders, Effecten van regionaal bestuur voor gemeenten, 

Universiteit Twente, april 2016 (voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). 

” Adviescommissie Sterk Bestuur in Gelderland ('adviescommissie De Graaf), Sterk Bestuur in Gelderland. Verbinden, 

vernieuwen, versterken, mei 2015, p. 8-9. 

” Jaarcongres Interprovinciaal Overleg (IPO), plenaire presentatie van de directeur-generaal Bestuur en Wonen van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, op 4 oktober 2017. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Staat van het Bestuur, 2016, p. 84 

Igno Pröpper en Bart Litjens, Opgaven gestuurd werken: startpunt voor herijking van de bestuurlijke organisatie. Zielloze 

structuurdiscussie of zingevende samenwerking? Partners+Pröpper, november 2017. 
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Bijlage i: Inventarisatie samenwerking 

Inventarisatie door ambtelijke accounthouders van de gemeente Culemborg: 

Samenwerking Onderwerp Vorm Voornaamste 

motieven 

Aard Beoogde resultaten Belangrijkheid 

Afvalverwerking 

Rivierenland (AVRI)* 
Milieubeheer en 
afvalverwerking 

En ook: 

• Arbeidsmarkt 

• Beheer openbare 
ruimte 

• Belastingen 

• Duurzaamheid en 
energie 

• Openbare orde 

• Volksgezondheid 

• Wonen en 
leefomgeving 

Formele en 
publiekrechtelijke 
samenwerking: 
gemeenschappelijk 
openbaar lichaam 

Efficiënter 
werken 

En: 

• Vergroten van 
het 

ambitieniveau 

• Organisatorische 
voordelen 

• Zaken laten 

uitvoeren door 
een partner die 
dat beter of 
goedkoper kan. 

• Beleidsafstemming 

• Gezamenlijke 
beleidsuitvoering 

• Delen van 
hulpbronnen 

Inwoners kunnen op een 

makkelijke, duurzame en zo 
goedkoop mogelijke manier 
van hun huishoudelijk afval 
afkomen. 

Voor wie: 

• Raad: politiek 
belangrijk 

• College: bestuurlijk 
belangrijk 

Er zijn veel financiële 
middelen mee 
gemoeid. 
Samenwerking biedt 
grote kansen 

Bedrijfsvoerings- 
organisatie West- 
Betuwe* 

• Algemene en 
bestuurlijke taken 

• Algemene middelen 

• Bedrijfsvoering en 
facilitaire zaken 

• Belastingen 

• Financiën 

Formele en 
publiekrechtelijke 
samenwerking: 
bedrijfsvoerings- 
organisatie 

Vergroten van het 
ambitieniveau- 
bundelen van 
krachten 

En: 

• Efficiënter 
werken 

• Organisatorische 
voordelen 

• Kansen bieden 
aan 

medewerkers 

• Beleidsafstemming 

• Delen hulpbronnen 

• Netwerk of platform 

• Gezamenlijke 
uitvoering van 

bedrijfsvoerings- 
taken 

De gemeente kan bestuurlijk 
zelfstandig blijven, maar wel 
op een hoog kwaliteitsniveau 
haar diensten aanbieden 
zoals begroting en 
verantwoording, digitalisering 
van de dienstverlening, 

privacy, GEO-informatie, 
archief en bezwaarschriften. 

Voor wie: 

ambtelijke 
organisatie 

Waarom: 
Er zijn veel 

(financiële) middelen 
mee gemoeid. 

Belastingsamenwerk • Belastingen Formele en Kostenbesparing Gezamenlijke Efficiënte wijze heffen en Voorwie: 
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Samenwerking Onderwerp Vorm Voornaamste Aard Beoogde resultaten Belangrijkheid 

motieven 

ing Rivierenland 
(BSR)* 

• Financiën publiekrechtelijke 
samenvwerking; 
gemeenschappelijk 
openbaar lichaam 

in combinatie met 

één aanspreekpunt 
voor de burger 

• Vergroten van 
het 
ambitieniveau 

• Efficiënter 
werken 

• Organisatorische 
voordelen 

beleidsuitvoering innen van lokale belastingen 
incl. een kostenbesparing 
betreffende de uitvoering van 
deze werkzaamheden in 
combinatie met één 
aanspreekpunt voor de 
burger. Doel was dat burgers 
één aanslagbiljet lokale 
belastingen zouden 
ontvangen. 

Raad: politiek 
belangrijk 
College: bestuurlijk 
belangrijk 

Waarom: 
Er zijn veel 
(financiële) middelen 
mee gemoeid. 

Commanditaire 
Vennootschap 

ontwikkelings¬ 
maatschappij 
Parijsch 

• Wonen en 
leefomgeving 

• Volkshuisvesting 

• Ruimtelijke ordening 

Formele en 
privaatrechtelijke 
samenwerking: 
Commanditaire 
Vennootschap 

Ontwikkelen van de wijk 
Parijsch: 

Woningen, brede school, 
sportvelden, sporthal, 

winkelcentrum, 
woonzorgcomplex. 

Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst 
(GGD)* 

Volksgezondheid Formele en 
publiekrechtelijke 
samenwerking: 
gemeenschappelijk 
openbaar lichaam 

Bewaken, bevorderen en 
beschermen van de 

volksgezondheid met speciale 
aandacht voor risicogroepen. 

Voor wie: 

• Raad: politiek 
belangrijk 

• College: bestuurlijk 
belangrijk 

Netwerk Waterketen 
regio Rivierenland 
(NWrR) 

• Beheer openbare 
ruimte 

• Afvalwaterketen 

• Kennisdelen 

Formele en 
publiekrechtelijke 
samenwerking: 
regeling zonder 
meer/ 
samenwerkings¬ 
overeenkomst 

• Vergroten van 
het 
ambitieniveau 

• Efficiënter 
werken 

• Verruimen van 
de horizon 

• Beleidsafstemming 

• Delen hulpbronnen 

• Gezamenlijke 
uitvoering van 
bedrijfsvoerings- 
taken 

• Netwerk of platform 

Op basis van verplichte 
regionale samenwerking een 
bezuiniging realiseren, de 
kwetsbaarheid bij de 
uitvoering verminderen en 
kennis delen. 

Voor wie: 

• Raad: politiek 
belangrijk 

• College: bestuurlijk 
belangrijk 

Waarom: 
Er zijn veel financiële 
middelen mee 
gemoeid. 
Samenwerking biedt 
grote kansen 

Omgevingsdienst 
Rivierenland (ODR)* 

• Duurzaamheid en 
energie 

Formele en 
publiekrechtelijke 

• Efficiënter 
werken 

• Beleidsafstemming Uniformiteit in de regio, 
kostenbesparing en hoger 

Voor wie: 

• Raad: politiek 
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Samenwerking Onderwerp Vorm Voornaamste 

motieven 

Aard Beoogde resultaten Belangrijkheid 

• Milieubeheer en 
afvalverwerking 

• Natuur 

• Ruimtelijke Ordening 

• Volksgezondheid 

• Volkshuisvesting 

• Wonen en 
leefomgeving 

samenwerking: 
gemeenschappelijk 
openbaar lichaam 

• Organisatorische 
voordelen 

En: 

• Vergroten van 
het 

ambitieniveau - 
bundelen van 
krachten 

• Gezamenlijke 
beleidsuitvoering 

kwalitatief product. belangrijk 

• College: bestuurlijk 
belangrijk 

Waarom: 

• Samenwerking 
biedt grote kansen. 

• Er zijn veel 

(financiële) 
middelen mee 
gemoeid. 

Pact van Loevestein • Cultuur 

• Ruimtelijke ordening 

• Natuur 

Formele en 
publiekrechte 
samenwerking: 
intentieverklaring 
(Regeling zonder 
meer) 

• Ontwikkelingen stimuleren 
die bijdragen aan behoud 
van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. 

• Aantasting tegen gaan. 

• De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie nadrukkelijk te 
betrekken bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

Recreatieschap 
Nederrijn, Lek en 
Waal* 

• Toerisme, recreatie en 
evenementen 

• Natuur 

Formele en 
publiekrechtelijke 
samenwerking: 
gemeenschappelijk 
openbaar lichaam 

Regio rivierenland 
(Regio)* 

• Economie 

• Ruimtelijke ordening 

• Toerisme, recreatie en 
evenementen 

• Volkshuisvesting 

Formele en 
publiekrechtelijke 
samenwerking: 

gemeenschappelijk 
openbaar lichaam 

Vergroten van het 
ambitieniveau- 
bundelen van 
krachten 

En: 

• Efficiënter 
werken 

• Beleidsafstemming 

• Gezamenlijke 
beleidsuitvoering 

Economische en ruimtelijke 
ontwikkeling van de sectoren 
Logistiek, Agribusiness en 
Toerisme & Recreatie 

Voor wie: 

• Raad: politiek 
belangrijk 

• College: bestuurlijk 
belangrijk 

Waarom: 

• Het gaat om een 

zwaarwegende 
maatschappelijke 
opgave 
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Samenwerking Onderwerp Vorm Voornaamste Aard Beoogde resultaten Belangrijkheid 

motieven 

• De samenwerking 
biedt grote kansen. 

Regionaal Archief 
Rivierenland (RAR)* 

• Bedrijfsvoering en 
facilitaire zaken 

• Cultuur 

Formele en 

publiekrechtelijke 
samenwerking: 
gemeenschappelijk 
openbaar lichaam 

• Organisatorische 
voordelen 

• Zaken laten 
uitvoeren door 
een partner die 
dat beter of 
goedkoper kan 

En: 

• Vergroten van 
het 
ambitieniveau- 
bundelen van 
krachten 

• Efficiënter 
werken 

• Delen hulpbronnen 
• Netwerk of platform 

Goed toegankelijk duurzaam 
archief welke volgens wet- en 
regelgeving, overgedragen 
kan worden naar de 
archiefbewaarplaats, zodat 
deze daar beschikbaar kan 
worden gesteld aan burgers 
en bedrijven. 

Voor wie: 

• College: bestuurlijk 
belangrijk 

• Ambtelijke 
organisatie 

Waarom: 

Samenwerking biedt 
grote kansen 

Samenwerking met 
Bewonersvereniging 
Eva Lanxmeer 
(Samenwerking BEL) 

• Beheer open ruimte 

• Duurzaamheid en 
energie 

• Ruimtelijke Ordening 

• Wonen en 
leefomgeving 

• Bewonersparticipatie 

• Kennisdelen 

• Gezamenlijke 
beleidsuitvoering 

• Netwerk of platform 

De bewonersvereniging van 
de wijk Lanxmeer heeft grote 

betrokkenheid bij de 
inrichting en beheervan de 
woonomgeving. De 
vereniging heeft een rol in de 
ontwikkeling van de wijk via 

TOPLA, voert het 
groenbeheer zelf uit via Terra 
Bella en heeft een eigen 
energiebedrijf Thermo Bello. 

Voor wie: 
• College: 
bestuurlijk belangrijk 

• Ambtelijke 
organisatie 

Waarom: 
Samenwerking biedt 
grote kansen. 

Veiligheidsregio 
Gelderland Zuid 
(VRGZ)* 

Openbare orde, 
veiligheid, hulpverlening 
(politie, brandweer, 
ambulance) 

Formele en 
publiekrechtelijke 
samenwerking: 
gemeenschappelijk 
openbaar lichaam 

Zaken laten 
uitvoeren dooreen 
partner die dat 
beter of 
goedkoper kan 

En: 

• Beleidsafstemming 

• Gezamenlijke 
beleidsuitvoering 

• Delen hulpbronnen 

Professionele crisisbeheersing 
en hulpverlening tegen zo 
laag mogelijke kosten. 

Voor wie: 

• College: bestuurlijk 
belangrijk 

• Ambtelijke 
organisatie 

Waarom: 
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Samenwerking Onderwerp Vorm Voornaamste 

motieven 

Beoogde resultaten Belangrijkheid 

• Vergroten van 
het 
ambitieniveau - 
bundelen van 
krachten 

• Efficiënter 
werken 

• Organisatorische 
voordelen 

• Voldoen aan 
wettelijke 
verplichting 

Het gaat om een 
zwaarwegende 
maatschappelijke 
opgave. 
Er zijn veel 
(financiële) middelen 
mee gemoeid 

Werkzaak 
Rivierenland* 

• Participatie en 
werkgelegenheid 

• Arbeidsmarkt 

Formele en 
publiekrechtelijke 
samenwerking: 
gemeenschappelijk 
openbaar lichaam 

Verbinden van de vraag naar 
en het aanbod van werk voor 
werkzoekenden en 
werkgevers. 

* Samenwerking met een sterretje is tevens een verbonden partij: de gemeente heeft bestuurlijk belang én de gemeente heeft financieel belang. 
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Samenwerking Spelers 

Afvalverwerking Rivierenland 
(AVRI) 

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder- 

Betuwe, Meerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel, 
Werkzaak 

Bedrijfsvoeringsorganisatie 
West-Betuwe 

Culemborg, Geldermalsen, Tiel 

Belastingsamenwerking 

Rivierenland (BSR) 
Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Montfoort, 

Meerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede, IJsselstein, 
Waterschap Rivierenland, AVRI 

Commanditaire Vennootschap 
ontwikkelingsmaatschappij 
Parijsch 

Gemeente Culemborg en exploitatiemaatschappij Mourik Groot- 
Ammers 

Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst (GGD) 

Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, 
Geldermalsen, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, 
Meerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen, 
Zaltbommel, Berg en Dal 

Netwerk Waterketen regio 

Rivierenland (NWrR) 
Buren, Culemborg, Geldermalsen, Tiel, Lingewaal, Maasdriel, 
Neder-Betuwe, Meerijnen, West Maas en Waal, Zaltbommel 

Omgevingsdienst Rivierenland 
(ODR) 

Provincie Gelderland, Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, 
Neder-Betuwe, Tiel, Meerijnen, West Maas en Waal, Zaltbommel 

Pact van Loevestein Provincies Gelderland en Noord- Brabant, Waterschap Rivierenland, 
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, gemeenten Culemborg, 
Geldermalsen, Gorinchem, Leerdam, Lingewaal, Lingewaard, Tiel, 
Vianen, Werkendam, Woudrichem en Zaltbommel 

Recreatieschap Nederrijn, Lek 
en Waal 

Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerrijnen, Tiel, 
Zaltbommel 

Regio rivierenland (Regio) Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder- 
Betuwe, Meerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel 

Regionaal Archief Rivierenland 
(RAR) 

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, 
Neder-Betuwe, Tiel, Meerijnen, Zaltbommel 

Samenwerking met 
Bewonersvereniging EVA 

Lanxmeer (Samenwerking BEL) 

Gemeente Culemborg en bewonersvereniging EVA-Lanxmeer 

Veiligheidsregio Gelderland 
Zuid (VRGZ) 

Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, 

Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder- 
Betuwe, Meerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en 
Zaltbommel 

Werkzaak Rivierenland Buren, Geldermalsen, Culemborg, Lingewaal, 

Maasdriel, Neder-Betuwe, Meerijnen, Tiel, West Maas en Waal, 
Zaltbommel 

NB: Geldermalsen/ West Betuwe i.o. 

PARTNERS+PRÖPPER 





Pagina 39 

Bijlage 2: Prestatieladder 

Prestaties 
beleidsproces 

Uitvoeringsprestatie 
feitelijk inzetten van 
beleidsinstrumenten; 
uitvoeren van 
activiteiten gericht op 
de realisatie van de 
maatschappelijk 
opgave, conform 
besluit of wat nodig is. 

Besluitvormings- 

prestatie 
vaststellen regulering, 
nota of plan; knoop 
doorhakken 

Voorbereidings- 
prestatie 
Concept regelgeving, 
nota of plan; 
maatschappelijke 
verkenning; kosten- 
batenanalyse; 
onderzoek; evaluatie 

Inhoudelijke 

prestaties 

Maatschappelijk 
eindeffect 

Zingevend resultaat 
Waar is het werkelijk 

om te doen? 

(2) Maatschappelijk 

tussenresultaat 
Betekenisvolle tussenstap 

zichtbaar in de 
samenleving 

(3) Activiteit conform 
richtlijnen 

Voldoende activiteiten met 
de gevraagde kwaliteit als 

resultaat 

(4) Telbare activiteit 
Voldoende aantal 

activiteiten als resultaat 

(5) Globaal omschreven 
activiteit 

Een bepaald soort activiteit 
als resultaat 

(6) Middelen 
Ter beschikking stellen 
middelen voor globale 

bestemming als resultaat 

Prestatieladder 
Focus op effecten 

Op de volgende pagina geven we een voorbeeld. 

Prestaties 
samenwerking 

Coproductie 

Coördinatie 

Commitment 

Co-existentie 

Compassie 

Communicatie 

Connectie 

O 
Opgaven 
gestuurd 
werken** 
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Voorbeeld Trede op prestatieladder 
Alle bewoners doen actief aan sport en dit 

draagt ertoe bij dat ze gezonder zijn (in het 

bijzonder minder overgewicht) en dat zij 

met plezier participeren in de samenleving 

Maatschappelijk eindeffect 

Het realiseren van een sporthal die het 

ondermeer mogelijk maakt op 

wedstrijdniveau voetbal, basketbal, hockey 

en volleybal te spelen 

Maatschappelijk tussenresultaat 

Het begeleiden van een sportvereniging om 

kinderopvang in te richten conform de 

gestelde wettelijke eisen 

Activiteit conform richtlijnen 

Het organiseren in tien wijken van een 

sportevenement door en voor bewoners 
Telbare activiteit 

Organiseren van een markt met 

demonstraties door sportverenigingen voor 

bewoners 

Globaal omschreven activiteit 

Een budget van € 100.000,- ter beschikking 

stellen voor sport 
Middelen 
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Bijlage 3: Bronnen 

Gesprekspartners 

Naam 

Rien 

Functie 

Bambacht 

Sander Boom 

Organisatie 

Gemeente Culemborq 

Saskia 

Gemeente Culemborg 

Bosman Programmamanager Strategie Gemeente Culemborq 

Huug Derksen Secretaris-directeur Regio 

Rivierenland 

Nicolien de Geus Raadslid 

Elma 

Gemeente Culemborq 

Groen Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie 

West-Betuwe 

Ron Jansen 

Mariëlie 

Controller/financieel adviseur Regio Rivierenland 

Meeuwsen 

Joyce Momberg Financieel adviseur 

Gemeente Culemborg 

Huubvan Oorschot 

Regio Rivierenland 

Wethouder, lid Dagelijks 

Bestuur Regio Rivierenland 

Gemeente Culemborg 

Marjolein van Pelt 

Joost Reus Wethouder, lid Algemeen 

Bestuur Omgevingsdienst 

Rivierenland 

Gemeente Culemborg 

Gemeente Culemborg 

Jan-Peter Roefs Raadslid 

Dick Roodhorst 

Gemeente Culemborq 

Gemeente Culemborq 

Tanja van_Rossum 

Anne Schipper 

Gemeente Culemborq 

Directeur Omgevingsdienst 

Rivierenland 

Ed Stijnen Gemeente Culemborq 

Suzanne van Toorn-Rieuwers Gemeente Culemborq 

Peter in 't Veld Accountmanager Omgevingsdienst 

Rivierenland 

Anja Verweij-Boleij 

Gerard Vlekke 

Gemeente Culemborq 

Gemeentesecretaris 

Monica Wichers Raadslid 

Gemeente Culemborg 

Frouke Wolf 

Gemeente Culemborq 

Gemeente Culemborg 

Schriftelijke bronnen en literatuur 

Abma, Klaas, Beoordelen van gemeenten, Nijmegen, 2012 

Adviescommissie Sterk Bestuur in Gelderland ('adviescommissie De Graaf), Sterk Bestuur in Gelderland. 

Verbinden, vernieuwen, versterken, mei 2015 

Bas Denters, Pieter-Jan Klok & Anieke Kranenburg, Greep op het ongrijpbare? Een onderzoek naar 

nieuwe vormen van controle en verantwoording in een samenwerkend bestuur, in: 

Bestuurswetenschappen, 2017, nr 4, pp. 25-44 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, Beantwoording vragen gemeenten Geldermalsen / Culemborg 

/ Tiel over GR BWB, geen datum 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, Controleverordening 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, Financiële Verordening 
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Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie 

West-Betuwe. 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, Informatienotitie Voortgangsrapportage BWB 2017 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, Jaarverslag 2016 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, Jaarverslag 2017 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, Programmabegroting 2016-2019 

Boogers, Marcel, Pieter-Jan Klok, Bas Denters, Maurits Sanders, Effecten van regionaal bestuur voor 

gemeenten, Universiteit Twente, April 2016 

Culemborgse Courant, 14 september 2016 

Culemborgse Courant, gjuni 2017 

Denters, Bas en Michael Goldsmith, Andreas Ladner, Pout Erik Mouritzen, Lawrence E. Rose, Size and 

Local Democracy, Edward Elgar Publishing, 2014. 

Gemeente Culemborg, Beantwoording vragen en opmerkingen gemaakt tijdens de bijeenkomst van de 

raden op 18 mei 2015 over de juridische vormgeving van de 

gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, 28 mei 2015 

Gemeente Culemborg, Beleidsmedewerkers, financieel adviseurs en weth., Excel sheet, geen datum 

Gemeente Culemborg, Betuwe, Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe, 

amendement (aangenomen), 25 juni 2015 

Gemeente Culemborg, Coalitieakkoord 2014-2018 

Gemeente Culemborg, Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West 

Betuwe (BWB) in verband met een gedifferentieerde taakuitbreiding, 23 februari 2017 

Gemeente Culemborg, Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe 

(raadsvoorstel), 25 juni 2015 

Gemeente Culemborg, Handboek specifieke gemeenschappelijke regelingen (verbonden partijen), geen 

datum 

Gemeente Culemborg, Handboek stukkenstroom gemeenschappelijke regelingen, geen datum 

Gemeente Culemborg, Informatienotitie aan de gemeenteraad. Voortgangsnotitie BWB 2017, 21 

december 2017. 

Gemeente Culemborg, Informatienotitie, Harmonisatieplan Informatievoorziening BWB en 

partnergemeenten, 5 april 2018 

Gemeente Culemborg, Informatienotitie, Krachtig Culemborg, deelrapport 1 de kracht van de stad, 19 

april 2018 

Gemeente Culemborg, Programmabegroting 2017 

Gemeente Culemborg, Zienswijze concept-begroting bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB) 

2016,10 december 2015 

Genugten, Marieke van, Johan de Kruijf, Pieter Zwaan, Sandra van Thiel, Samenwerken aan effectieve 

regionale samenwerking, Radboud Universiteit, Nijmegen, juni 2017 (voor provincie Gelderland). 

Jaarcongres Interprovinciaal Overleg (IPO), plenaire presentatie van de directeur-generaal Bestuur en 

Wonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, op 4 oktober 2017 

KpIsuV, Businesscase samenwerking Financiën, Personeel & Organisatie, 6 maart 2013 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Staat van het Bestuur, 2016 

Omgevingsdienst Rivierenland, Jaarstukken 2017 

Omgevingsdienst Rivierenland, Jaarstukken 2018 

Partners-i-Pröpper, Trendstudie - samenwerking decentrale overheden, Vught, 2005, Onderzoek in 

opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Pröpper, Igno en Bart Litjens, Opgaven gestuurd werken: startpunt voor herijking van de bestuurlijke 

organisatie. Zielloze structuurdiscussie of zingevende samenwerking? Partners+Pröpper, november 

2017 

Provincie Gelderland, Ruim 20 miljoen m2 asbestdaken in Gelderland, 29 maart 2018 

Raad voor het openbaar bestuur. Wisselwerking. Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en 

bovengemeentelijke samenwerking, Den Haag 2015 
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Raadsleden.nl, Raadsleden hebben grip noch invloed op regionale samenwerking, 14 december 2017. 

https;//www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadsleden-hebben-grip-noch-invloed-op-regionale- 

samenwerking 

Regio Riviereland, Jaarstukken 2016 

Regio Rivierenland, Bestuursrapportage 2016 

Regio Rivierenland, Bestuursrapportage 2017 

Regio Rivierenland, Bestuursrapportage 2017 

Regio Rivierenland, Brochure Ambitiedocument 

Regio Rivierenland, Jaarstukken 2015 

Regio Rivierenland, Programmabegroting 2017 

Regio Rivierenland, Programmabegroting 2018 

Rekenkamercommissie Buren, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), juni 2014 

Rekenkamercommissies Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal, Wijchen, 

Grip krijgen op veilig thuis, 23 april 2018 

Sietsma & Sietsma, BWB op een tweesprong, 10 mei 2018 

Struik, Peter (Partners+Pröpper) en Mare Brugman, Life Cycle Model voor Shared Service Center, Een 

handvat voor organisatieontwikkeling, in: Facility Management Magazine, november 2008 

Volkskrant, Buiten de raadszaal worden de beslissingen genomen, 15 Januari 2015. 
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Bijlage 4: Korte toelichting op drie casussen 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 

De Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) is in 2014 opgericht voor het verzorgen van 

diverse bedrijfsvoeringtaken voor de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel op het gebied 

van financiën, informatiemanagement en ICT, personeel en organisatie, Juridische zaken en 

facilitaire zaken. 

Na een voorbereidingsfase is de nieuwe organisatie in 2016 feitelijk van start gegaan. Bij de 

oprichting van de gemeenschappelijke regeling is tevens voorzien in de mogelijke uitbreiding van de 

samenwerking om daarmee grotere schaalvoordelen te kunnen behalen, namelijk met; 

• de gemeenten Neerijnen en Lingewaal; 

• uitbreiding van bedrijfsvoeringstaken; 

• uitbreiding met de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland.^® 

De wens om de bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak bij de 

bedrijfsvoeringsorganisatie onder te brengen vindt geen doorgang. Uit onderzoek is gebleken dat 

dit tot onvoldoende meerwaarde leidt.^^ 

Door de aanstaande fusie van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot de nieuwe 

gemeente West Betuwe {2019) bestaat op dit moment onvoldoende duidelijkheid over de 

participatie van deze nieuwe gemeente. 

De vorm van samenwerking is een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voorde 

behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig 

bestuur; het dagelijks bestuur. Het bestuur wordt gevormd door één vertegenwoordiger uit elk 

College van Burgemeester en Wethouders. De directie bestaat uit een 'netwerkdirectie' die wordt 

gevormd door de secretarissen van de drie gemeenten. De netwerkdirectie stuurt de directeur 

(hoofd van het ambtelijk apparaat) aan. De organisatie bestaat uit circa 160 vaste medewerkers. 

Motieven voor samenwerking zijn (4 K's); 

• Verhogen van de Kwaliteit. 

• Verminderen van de Kwetsbaarheid. 

• Verlagen van de Kosten. 

• Bieden van Kansen voor medewerkers. 

Jaarlijks voorziet de samenwerking in de volgende documenten; 

• Kaderbrief voor 15 april met algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden. 

• Begroting aan de raden, acht weken voordat deze ter vaststelling aan het bestuur wordt 

aangeboden. De raden kunnen een zienswijze kenbaar maken bij de begroting. 

• Jaarrekening jaarlijks voor 15 april aan de raden. 

Aan nieuwe toetreders zal een instapfee worden doorberekend, in lijn met de drie gemeenten die in 

de driejaren voorafgaande aan de oprichting de ontwikkelkosten van de regeling hebben gedragen. 

Zie onder meer de Gemeenschappelijke regeling uit 2015. 

Zie onder meer Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, Jaarverslag 2016. 
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Uittreding is op zijn vroegst mogelijk 5 jaar na het aangaan of toetreding tot de regeling. Daarna is 

uittreding mogelijk met een opzegtermijn van 2 jaar. De financiële gevolgen worden aan de 

uittreder in rekening gebracht. Daartoe wordt advies ingewonnen bij een onafhankelijke externe 

deskundige. 

Zie ook: www.bvowb.nl 

Omgevingsdienst Rivierenland 

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is op 1 april 2013 opgericht en voert in opdracht van de 

gemeenten en Provincie Gelderland diverse milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, 

toezicht en handhaving. Aan de oprichting ligt de Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en 

handhaving ten grondslag (Wet VTH). Deze wet heeft onder meertot doel een einde te maken aan 

een gefragmenteerde en vrijblijvende samenwerking voor de handhaving van het omgevingsrecht. 

Een landelijk dekkend netwerk van omgevingsdiensten, landelijke kwaliteitscriteria en een systeem 

voor uitwisseling van informatie tussen toezichthouders moet daar aan bijdragen. 

De Omgevingsdienst Rivierenland is vormgegeven als een gemeenschappelijk openbaar lichaam op 

grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deelnemers zijn de gemeenten Buren, 

Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Meerijnen, Tiel, West Maas en 

Waal, Zaltbommel en de provincie Gelderland. 

Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en bestaat 

uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur (11 personen). Dagelijks Bestuur (4 personen inclusief 

de voorzitter) en voorzitter. De directeur fungeert als ambtelijk secretaris voor het algemeen 

bestuur en het dagelijks bestuur. Bij de Omgevingsdienst werken circa 160 mensen (150 fte) in 

functies als vergunningverlener, handhaver en jurist. 

De Omgevingsdienst heeft geen eigen bevoegdheden maar voert taken uit in opdracht van de 

deelnemers. Over het uitvoeren van de taken worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten 

tussen de deelnemer en het openbaar lichaam (bron: gemeenschappelijke regeling). 

De Omgevingsdienst is voor bedrijven en inwoners in de regio de uitvoeringsorganisatie voor 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op het terrein van milieu(veiligheid). 

Daarnaast voert de Omgevingsdienst voor een groot aantal van de gemeenten en de provincie 

bouwtaken uit (Wabo-taken). 

Uiterlijk 15 april ontvangt de gemeenteraad de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst. De raad 

heeft vervolgens tot 8 weken na ontvangst de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Uiterlijk 

1 april ontvangt de raad de ontwerpjaarrekening vergezeld van een toelichting. De raad kan een 

vervolgens een zienswijze indienen. 

Uittreding is mogelijk maar niet eerder dan na vijfjaar na inwerkingtreding van de regeling. De 

uittredingskosten worden bepaald door inschakeling van een onafhankelijke registeraccountant. 

Zie ook: www.odrivierenland.nl 
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Regio Rivierenland 

Regio Rivierenland is in 1986 opgericht als een gemeenschappelijk openbaar lichaam op basis van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen. Tien gemeenten nemen deel aan het samenwerkingsverband: 

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas 

en Waal en Zaltbommel. 

Motieven voor samenwerking zijn een betere kwaliteit, minder kwetsbaarheid en zo mogelijk 

realiseren van lagere kosten. De samenwerking is flexibel waarbij gemeenten zelf bepalen aan welke 

projecten en opgaven zij willen bijdragen. 

Regio Rivierenland ondersteunt de gemeenten bij de samenwerking rond de regionale ambities en 

diverse projecten. Daarnaast zijn er vier teams op het gebied van contractgestuurde 

dienstverlening. 

In het Regionaal Ambitiedocument zijn de opgaven geformuleerd op gebied van: 

• economie: speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek, Recreatie en Toerisme; 

• mobiliteit; 

• glasvezel; 

• duurzame energie; 

• wonen. 

De samenwerking richt zich ook op inkoop en uitvoering voor het sociaal domein. 

Regio Rivierenland is het overheidsonderdeel van Fruitdelta Rivierenland, een overkoepelende 

samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende inwoners. FruitDelta 
Rivierenland richt zich op drie economische Speerpunten; Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & 
Toerisme. Het ontwikkelen en realiseren van mooie projecten draagt bij aan de versteviging van de regio. 
Voorbeelden van gestarte initiatieven en succesvolle projecten zijn onder andere: 

• Fruitrijk, gericht op investeringen in de toeristische sector waarbij het streven is dat nieuwe economische 
impulsen ontstaan door een koppeling tussen product (fruit), 'beleving' en kennisontwikkeling. 

• Laanboomcentrum: in Opheusden wordt Agro Business Centre (ABC) gerealiseerd ter grootte van in totaal 
25 hectare. 

• Fresh Consolidation Center: met diverse partners wordt in regionaal verband gewerkt aan de ontwikkeling 
van een bedrijvenpark op een geografisch slimme locatie waar het hele assortiment versproducten hetjaar 
rond snel en klantspecifiek uitgeleverd kan worden aan retailers, binnensteden, zorginstellingen en bij 

consumenten thuis. Vanuit de strategische agenda is gestart met dit project, waarbij innovaties op het 
gebied van Agribusiness en Logistiek worden gebundeld en elkaar versterken._ 

Regio Rivierenland bestaat uit een Algemeen Bestuur (10 personen inclusief de voorzitter). Dagelijks 

Bestuur (5 personen inclusief de voorzitter) en voorzitter. De ambtelijke leiding is in handen van de 

secretaris die de directie voert over de ambtelijke organisatie. 

Zie verder: 

www.regiorivierenland.nl 

www.fruitdelta.nl 
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Bijlage 5: Toepassing Dashboard Samenwerking als 
onderzoeksinstrument 

Voor uitvoering van het onderzoek is gebruikt gemaakt van het web based Dashboard 

Samenwerking. Het Dashboard is ontwikkeld door Partners+Pröpper op basis van een groot aantal 

(rekenkamer)onderzoeken naar regionale samenwerking in andere gemeenten. 

Voor het onderzoek zijn twee werkbijeenkomsten georganiseerd voor de ambtelijke 

accounthouders van de gemeente voor alle samenwerkingsverbanden. Tijdens de bijeenkomsten 

vulden de accounthouders het dashboard in. Deze informatie is gebruikt voor dit onderzoek. Voor 

elk samenwerkingsverband is een 'tegeltje' aangemaakt met toegang tot achterliggende 

informatie; 

# DashtxMrd home f Seleaies 

Alle samenwerkingen in beeld. 

Uitloggen 

Direct naar» Laatste nieuws 

Regionale samenwerking 

Afvalverwerking 

Rivierenland (AVRl) 

Bednjfsvoeringsorganisatie 

West Becuw 

Belastingsamenwerking 

Rivierenlarx] {BS. 

Gemeentelijke 

GezocHlsheidsdienst 

(GGD) 

Netwerk Materketen regio 

Rivierenland. . 

Omgevingsdienst 

Rivierenland (ODR) 

Paa van Loevestem Recreatieschap 

Rivier^land 

Regio Rivierenland {Regio} Regionaal Archief 

Rivierenland (RAR) 

Vetbgheidsregio 

Gelderland Zuid fVRGZ 

Werkzaak Rivierenland 

Nieuwspagina 

S Agenda 

(mattto O Vraag 

stellenl 

i Meer informatie 

^ Nieuwe samenwerking 

Samenwerking met belangrijke subsldiepartners 

Overige samenwerking 

^ Zoek samenwerkingsverlianden 

Figuur: startscherm online Dashboard Samenwerking, gemeente Culemborg. 

Samenwerking met 

Bewonersverentging Ev . 

Commarfoitaife 

vennootschap Panjsch 
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Alle accounthouders is gevraagd de volgende informatie per samenwerkingsverband in te vullen; 

• • 

Totaalbeeld informatie persamenwerkingsverband 

Basisgegevens 

V Naam van het 

samenwerkingsverband 
Onderwerp 

Belangrijkheid 
■r Verbonden partij - volgens 

definitie in het B8V 
■r Schaal 

v" Samenwerkingspartners 

V Aard van de samenwerking 

Beoogde en feitelijke 
resultaten 

V Motieven voor samenwerking 

V Aan motief beantwoord? 

v' Beoogde opgave/doelen 

V Feitelijke resultaten 

V' Evaluatiecriteria waaraan je 

kan zien of je succesvol bent 
v Begrote kosten en baten 

v' Feitelijke kosten en baten 

V Aandeel van de gemeente in 
de realisatie van de opgave 

Governance van 
samenwerking 

V Vorm van de samenwerking 

V Overdracht van publieke taken 

of bevoegdheden 

v' Vertegenwoordiging in 

Zeggenschap 

V Verdeling rollen, taken en 

bevoegdheden 

*' Aanvullende afspraken, 

procedures en instrumenten 
V Mogelijkheden voor 

beëindiging of uittreding 

Contactgegevens 

V Vestigingsplaats 

V' Bezoekadres 

V Correspondentieadres 

v' Website 

v Ambtelijke accounthouderfs) 

Kansen en risico's 

V' Strategische kansen die de 

samenwerking biedt 

v Risico's aan samenwerking 

Proces 
v' Procesbalk 

Overige ontwikkelingen 

Bibliotheek | 
Relevante documenten en 1 
andere bronnen 1 

Figuur: informatie per samenwerkingsverband in het online Dashboard Samenwerking. 

Het Dashboard Samenwerking biedt onder meer de volgende mogelijkheden: 

• De raad heeft 24 uur per dag online inzicht en overzicht over alle (regionale) samenwerking en 

een precies beeld over waar het bij deze samenwerking om draait. 

• Combineren van overzicht over alle samenwerkingsverbanden met informatie om te sturen én 

te controleren. 

• Stimuleren van goed nadenken over de vraag waarom je samenwerking aangaat en welke 

maatschappelijke resultaten je ermee beoogt. 

• Ondersteunen van de ambtelijke accounthouders voor (regionale) samenwerking om het 

overzicht continu actueel te houden en verder uit te bouwen. Het dashboard helpt bij de 

professionalisering van de ambtelijke accounthouders en hun gezamenlijke werkwijze bij de 

ondersteuning aan de raad en het college. 

• Altijd een actuele Paragraaf verbonden partijen voor begroting, jaarverslag, 

managementrapportages. 

• Informatie beschikbaar volgens de eisen van het 'Besluit Begroting en Verantwoording'. 

In een artikel voor de website raadsteden.nu noemt prof. dr. Bas Denters (Universiteit Twente) het 

Dashboard Samenwerking een innovatief voorbeeld voor "het krijgen van meer greep op het soms 

moeilijk grijpbare samenwerkend bestuur".^® 

Bas Denters, Pieter-Jan Klok & Anieke Kranenburg, Greep op het ongrijpbare? Een onderzoek naar nieuwe vormen van 

controle en verantwoording in een samenwerkend bestuur, in.- Bestuurswetenschappen, 2017, nr 4, pp. 25-44. Zie de 

online handreiking: https://www.griffiers.nl/files/vvgtest_csshtml_nl/greep_0p_het_0ngrijpbare_v4_0.pdf 
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De gemeenteraden van gemeente Venio en Wijchen werken ook met het dashboard, zie: 
https;//venlo.dashboardsamenwerking.nl en zie ook https://venlo.samenwerkingswijzer.nl 
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Rekenkamercommissie Culemborg 
Postbus 136 
4100 AC CULEMBORG 

uw KENMERK 

UW BRIEF VAN 30 oovember 2018 contactpersoon de heer J. Dieleman 
ONS KENMERK GEM - 1843845/ 43351 telefoonnummer 06-11719587 

VERZENODATUM 15 jaHuari 2019 afdeling/team Dlrectle (DIR) / Bestuursadvies 

onderwerp Bestuurlijke reactie rapport rekenkamercommissie regionale samenwerking 

Geachte heer Smets, 

Op 30 november ontvingen wij uw rapport over regionale samenwerking van de 
gemeente Culemborg. In uw brief verzoekt u ons om te reageren op de uitkomsten 
van het onderzoek en de aanbevelingen de in het rapport naar voren komen. Met 
deze brief geven wij graag gehoor aan uw verzoek. 

Algemeen 
In uw rapport gaat u uitgebreid in op onze regionale samenwerking, om daarmee de 
vraag te beantwoorden of de wijze waarop regionale samenwerking tussen de 
gemeente Culemborg en partners is ingericht, doelmatig en doeltreffend is. Hiermee 
sluit uw onderzoek aan bij vele andere onderzoeken die zijn gedaan. Bij verschillende 
gemeenten, verspreid over Nederland, wordt de laatste jaren immers onderzoek 
gedaan naar regionale samenwerking. Ook organisaties als de VNG, de Vereniging van 
Griffiers de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben de afgelopen jaren opdracht 
gegeven voor onderzoeken naar en handreikingen voor regionale samenwerking. Een 
deel van deze onderzoeken komt al naar voren in hoofdstuk 7 van uw onderzoek. Dit 
laat zien dat de vraagstukken van de gemeente Culemborg rondom regionale 
samenwerking niet uniek zijn en biedt mogelijkheden om gebruik te maken van de 
lessen die in andere gemeenten al zijn getrokken. 

Gemeente Culemborg 

Ridderstraat 250 
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4100 AC Culemborg 

tel 0345 477 700 

fax 0345 477 950 

info@culemborg.nl 
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Uw rapport is hierbij naar onze mening een nuttige toevoeging op de verschillende 
onderzoeken die landelijk en in andere gemeenten al zijn gedaan. De gemeente 
Culemborg werkt tenslotte op verschillende onderwerpen, met verschillende 
gemeenten, in diverse verbanden samen. Het onderzoek zet duidelijk uiteen hoe de 
regionale samenwerking van onze gemeente functioneert en op welke punten 
verbetering mogelijk en nodig is. In grote mate herkennen wij de conclusies van uw 
onderzoek en onderschrijven wij deze. Dit maakt ook duidelijk dat er verschillende 
punten zijn waarop we de regionale samenwerking van onze gemeente kunnen 

verbeteren. Hier willen wij in de komende periode dan ook graag mee aan de slag 
gaan. 
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Kanttekeningen 
Waar wij voor het merendeel de conclusies van uw onderzoek herkennen, willen wij in 
deze bestuurlijke reactie toch een aantal kanttekeningen plaatsen bij onderdelen van 
uw onderzoek. 

Allereerst willen wij aandacht vragen voor een aantal feitelijke onjuistheden in uw 
onderzoeksrapport. Pagina 6 van uw rapport bevat een inventarisatie van onze 
samenwerkingsverbanden. Het verbaast ons dat u in uw onderzoek de bijdrage voor 
het Netwerk Waterketen Regio Rivierenland onbekend is gebleven. Daarnaast wordt 
wel degelijk een financiële bijdrage geleverd aan het Pact van Loevestein, in 
tegenstelling tot de genoemde bijdrage van 0 euro in de tabel. Tot slot meldt pagina 
28 dat raadsleden van Culemborg zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van 
de AVRI, terwijl dit niet het geval is. 

Daarnaast willen wij een kanttekening plaatsen bij de tabel op pagina 10 van uw 
onderzoek. Deze tabel geeft weer of samenwerkingsverbanden wel of niet voldoen 
aan de motieven waarmee de samenwerking is aangegaan. In deze tabel is meerdere 
keren te zien dat het onbekend is of de samenwerking voldoet aan de motieven. Wij 
herkennen ons niet in deze weergave. Naar onze mening zijn bij alle verbonden 
partijen wel degelijk doelen benoemd en wordt hier door ons op getoetst. Deze 
doelen zijn weliswaar niet in één overzicht vastgelegd, waarover meer bij onze reactie 
op uw aanbevelingen, maar zijn daarmee niet afwezig. 

Ten derde gaan wij graag in op uw bevinding dat er vooral sprake is van verlegd in 
plaats van verler)gd lokaal bestuur. Wij onderschrijven deze bevinding niet als 
algemene conclusie. Op pagina 20 van uw onderzoek geeft u de verschillen tussen 
verlengd en verlegd lokaal bestuur weer en worden enkele kenmerken van beide 
typeringen opgesomd. Verlegd lokaal bestuur zou dan betekenen dat wij geen zicht 
meer hebben op de doelen die door de samenwerking worden bereikt, dat we 
diensten van de samenwerking zonder kritische toets accepteren en dat we geen 
relatie zien tussen samenwerkingsverband en gemeente. In deze kenmerken 
herkennen wij ons niet. In onze sturing op verbonden partijen en samenwerking in de 
regio, zien wij verschillende elementen van verlengd lokaal bestuur door onze 
gemeente. In uw bevinding dat vooral sprake is van verlegd lokaal bestuur, herkennen 
wij ons dan ook niet. 
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fax 0345 477 950 
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In uw onderzoek beschrijft u op verschillende plekken dat de gemeenteraad 
onvoldoende regie heeft op regionale samenwerking. In uw aanbiedingsbrief leidt dit 
tot diverse aanbevelingen aan het college om bij te dragen aan een versterking van 
deze regie. Hierin zien wij echter ook een rol weggelegd voor de gemeenteraad zelf. 
Als college denken wij uiteraard graag met de raad mee hoe de raad grip kan houden 
op regionale samenwerking en welke bijdrage het college hierin kan leveren, maar de 
raad heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Hierbij wijzen wij graag op het 
rapport "Wisselwerking - Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de 

bovengemeentelijke samenwerking" van de Raad voor het Openbaar Bestuur. In dit 
rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan hoe gemeenteraden meer aandacht 
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aan samenwerking kunnen geven, bijvoorbeeld door actief om informatie vanuit 
gemeenschappelijke regelingen te vragen en door samen te werken met andere 
gemeenteraden in een samenwerkingsverband. Al uw aanbevelingen zijn echter 
gericht op acties die het college moet uitvoeren. Ons inziens doet dit onvoldoende 
recht aan de rol die de gemeenteraad zelf te vervullen heeft in regionale 
samenwerking. 

Reactie op aanbevelingen 
In uw aanbiedingsbrief van het onderzoek, vermeldt u een aantal aanbevelingen voor 
de gemeenteraad. Zoals hierboven beschreven, zijn deze allemaal geformuleerd als 
verzoeken van de gemeenteraad aan ons college. Daarom willen wij graag alvast onze 
reactie geven op de verschillende aanbevelingen. In de komende periode gaan we 
graag aan de slag om onze regionale samenwerking verder te verbeteren. Daarbij 
vormen uw aanbevelingen goede uitgangspunten om aan deze wens uitvoering te 
geven. 

Aanbeveling 1: Verzoek het college van B&Ween overzicht op te stellen van alle 

samenwerkingsverbanden met hun doelstellingen en specifieke kenmerken. 

Aanbeveling 2: Verzoek het college van B&W van iedere vorm van samenwerking vast 

te ieggen en actueel te houden welke gemeentelijke doelstellingen worden "gediend" 

en wat de bijdrage van de samenwerking is. 

Aanbeveling 3: Verzoek het college van B&W met iedere samenwerkingsvorm 

afspraken te maken dat de gemeente volgens de P&Ccyclus evalueerbare informatie 

ontvangt. 

Aanbeveling 4: Verzoek het college van B&W periodiek (jaarlijks?) te rapporteren over 

de realisatie van de doelstellingen en de bijdragen daarin van de 

samenwerkingsverbanden. 

Wij willen uitvoering geven aan deze aanbevelingen, door een nieuw overzicht op te 
stellen van onze regionale samenwerkingsverbanden en dit overzicht jaarlijkste 
actualiseren. Op dit moment rapporteren wij in de begroting over de verbonden 
partijen, in een overzicht dat wordt voorgeschreven door het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). Wij stellen voor om dit BBV-overzicht uit te breiden met in 
ieder geval de punten die u bij de aanbevelingen hebt genoemd. Om deze informatie 
op een goede en evalueerbare manier te kunnen presenteren, zullen wij met onze 
samenwerkingsverbanden in gesprek gaan over de informatie die wij van hen 
ontvangen en de wijze waarop dit aansluit bij onze P&C-cyclus en de rapportage die 
wij willen opstellen. Dit overzicht willen wij jaarlijks aanbieden aan de gemeenteraad. 
Dit moment biedt dan de gelegenheid om met elkaar te spreken over de verschillende 
verbonden partijen, onze doelstellingen voor het komende jaar en de resultaten van 
het afgelopen jaar. Wij stellen voor om het overzicht jaarlijks in mei aan de raad voor 
te leggen. Hiermee sluit de actualisatie en bespreking van dit overzicht aan bij de 
behandeling van de zienswijzen op de begrotingen van de verbonden partijen. 

i 

!l 
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Aanbeveling 5: Verzoek het college van B&W een strategisch beleid te ontwikkelen 

waarin zaken worden behandeld als: 

• Wanneer wel/niet samenwerken. Gebruik hierbij een afwegingskader. 

• Sturing op werkwijze en inhoud en minder op de structuur van de 

samenwerking. 

• Rol en momenten van de raad bij besluitvorming. 

• Mandatering van het college voor het voeren van onderhandelingen. 

In opvolging van deze aanbeveling, stellen wij voor om een strategische beleid te 
ontwikkelen op regionale samenwerking, vastgelegd in een nota verbonden partijen. 
Op dit moment heeft onze gemeente een dergelijke nota, die in verschillende 
gemeenten wordt gebruikt, nog niet. In deze nota willen wij afspraken vastleggen over 
de afweging om wel of niet samen te werken en afspraken maken over de verdeling 
van rollen, werkzaamheden en verantwoordelijkheden bij regionale samenwerking. 
Het is ons voornemen om deze nota in het tweede kwartaal van 2019 aan de 
gemeenteraad voor te leggen. 

Aanbeveling 6: Verzoek het college van B&W een integrale leer- en ontwikkelagenda 

voor samenwerking te formuleren voor de raad, het college en de gemeentelijke 

organisatie. 

Uw laatste aanbeveling gaat over een integrale leer- en ontwikkelagenda voor 
samenwerking, voor raad, college en de werkorganisatie. Daarbij beschrijft u een 
aantal doelen dat bereikt moet worden met deze integrale leer- en ontwikkelagenda. 
Deze aanbeveling willen wij integraal uitvoeren met het opstellen van de nota 
verbonden partijen. In deze nota zullen de afspraken worden vastgelegd die we met 
elkaar maken rondom regionale samenwerking. Het vastleggen van deze afspraken 
biedt dan ook een goede gelegenheid voor het opstellen van een leeragenda. Over 
deze leeragenda gaan we graag met de gemeenteraad in gesprek, zodat deze 
leeragenda zowel college en werkorganisatie, als de raad helpt om te ontwikkelen in 
regionale samenwerking. In dit proces gaan we ook graag met de gemeenteraad in 
gesprek over de rol die de raad zelf te vervullen heeft in het vergroten van de grip op 
regionale samenwerking. 

Slot 
Op dit moment zijn college en gemeenteraad bezig met verschillende trajecten over 
het bestuur van de gemeente. Deze trajecten naderen een eerste afronding, met de 
aanbieding aan de gemeenteraad van de stadsvisie en het rapport over Krachtig 
Cuiemborg in het eerste kwartaal van 2019. Uw onderzoek naar regionale 
samenwerking heeft hier raakvlakken mee en vormt hierop een interessante en 
nuttige toevoeging. Ook bij het traject Krachtig Cuiemborg wordt namelijk nagedacht 
over regionale samenwerking. Bij de uitvoering van dit traject zullen we de lessen van 
uw rapport dan ook in meenemen. 
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Tot slot willen wij nogmaals graag onze dank uitspreken voor uw onderzoek en de 
daaruit voortkomende aandachtspunten. In de komende periode gaan we graag 
samen met de gemeenteraad aan de slag om opvolging te geven aan deze 
aanbevelingen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Culemborg 

De secretaris De burgemeester 

G. Vlekke G. van Grootheest 

Omdat de goedkeuring voor deze brief digitaal is af gehandeld, ontbreekt een met de 

pen gezette handtekening. 





<Zulemt>org 

Rekenkamercommissie Culemborg 

NAWOORD 

Aan de Raad van de gemeente Culemborg 

Betreft: Onderzoek Regionale samenwerking 

Reactie op de brief van B. en W. d.d. 15 januari 2019 

(GEM-1843845 / 43351) 

Datum: 11 februari 2019 

Geachte leden van de raad, 

De rekenkamercommissie heeft met tevredenheid kennis genomen van de brief van het 
college van burgemeester en wethouders van 15 januari 2019. Zij schrijven dat het 

rapport duidelijk uiteen zet hoe de regionale samenwerking van de gemeente 

functioneert en op welke punten verbetering mogelijk en nodig is. Het rapport is een 

nuttige aanvulling op de verschillende onderzoeken die landelijk en in andere gemeenten 
al zijn gedaan. 

Het college herkent in grote mate onze conclusies in ons onderzoek en onderschrijft deze. 
Het college wil de komende periode dan ook graag aan de slag gaan met de 

verbeterpunten zoals die voortvloeien uit onze aanbevelingen. 

Voor onze reactie in het Nawoord volgen wij de indeling van de brief van het college. 

Kanttekeningen 
Het college stipt in de bestuurlijke reactie van 15 januari 2019 in Kanttekeningen een 
aantal feitelijke onjuistheden aan. Wij gaan kort in op deze punten. 

Uit de brief van het college:_ 

"Allereerst willen wij aandacht vragen voor een aantal feitelijke onjuistheden in uw 

onderzoeksrapport. Pagina 6 van uw rapport bevat een inventarisatie van onze 

samenwerkingsverbanden. Het verbaast ons dat u in uw onderzoek de bijdrage voor het 
Netwerk Waterketen Regio Rivierenland onbekend is gebleven. Daarnaast wordt wel 
degelijk een financiële bijdrage geleverd aan het Pact van Loevesteijn, in tegenstelling tot 

de genoemde bijdrage van 0 euro in de tabel. Tot slot meldt pagina 28 dat raadsleden van 

Culemborg zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de AVRI, terwijl dit niet 

het geval is." 

1. 





Ten aanzien van pagina 6 

Voor Waterketen Regio ïüvierenland en het Pact van Loevestein: 

• Met de ambtelijke accounthouders voor de samenwerkingsverbanden zijn twee 

workshops gehouden (zie bijlage 5), onder meer om de (financiële) bijdrage van de 

gemeente aan de samenwerking te inventariseren. Deze informatie is voor de beide 
verbanden niet verstrekt. 

• In de programmabegroting en jaarverslag vinden wij geen informatie over beide 

samenwerkingen of de gemeentelijke bijdrage hieraan (zie onder meer 
Programmabegroting 2017, jaarstukken 2017). 

Voor het Netwerk Waterketen is om die reden "onbekend" ingevuld. Bij het Pact van 

Loevestein hadden wij om dezelfde reden ook "onbekend" in plaats van "€ 0" moeten 
invullen. 

Ten aanzien van pagina 28 

Het klopt dat geen raadsleden uit Culemborg zijn vertegenwoordigd in het algemeen 

bestuur van de AVRI. In het bestuur zijn alleen wethouders vertegenwoordigd. 

Uit de brief van het college:_ 

"Daarnaast willen wij een kanttekening plaatsen bij de tabel op pagina 10 van uw 

onderzoek. Deze tabel geeft weer of samenwerkingsverbanden wel of niet voldoen aan 

de motieven waarmee de samenwerking is aangegaan. In deze tabel is meerdere keren te 

zien dat het onbekend is of de samenwerking voldoet aan de motieven. Wij herkennen 

ons niet in deze weergave. Naar onze mening zijn bij alle verbonden partijen wel degelijk 

doelen benoemd en wordt hier door ons op getoetst. Deze doelen zijn weliswaar niet in 

één overzicht vastgelegd, waarover meer bij onze reactie op uw aanbevelingen, maar zijn 
daarmee niet afwezig." 

Ten aanzien van pagina 10 

In het onderzoek maken wij in hoofdstuk 2 onderscheid tussen de 'motieven' en de 
'doelen' voor samenwerking: 

> Motieven: Wat samenwerking moet brengen in vergelijking met de situatie of keuze 

datje zelfstandig zaken oppakt (uitgewerkt in tabel 2.1). 

> Doelen: het streven om een gewenste situatie te realiseren (paragraaf 2.2). 

In de reactie van het college loopt dit onderscheid door elkaar. 

• Het college merkt terecht op dat doelen zijn geformuleerd voor verbonden partijen. 
Zie daartoe ook paragraaf 2.2. De doelen zijn vooral in abstracte termen geformu¬ 
leerd. We komen hier op terug in paragraaf 4.1 bij de resultaten van samenwerking. 

• De motieven voor samenwerking zijn niet helder in beeld. Een actueel overzicht 

binnen de gemeente dat tevens dienst doet als collectief geheugen ontbreekt. 
> Tijdens twee workshops met ambtelijke contactpersonen voor de samenwer¬ 

kingen zijn de motieven gereconstrueerd. 
> Uit deze gesprekken blijkt dat de sleutelpersonen niet goed kunnen beoordelen in 

hoeverre aan deze motieven is voldaan. 

> Zie verder paragraaf 2.1. 
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Uit de brief van het college:_ 

"Ten derde gaan wij graag in op uw bevinding dat vooral sprake is van verlegd in plaats 

van verlengd lokaal bestuur. Wij onderschrijven deze bevinding niet als algemene 

conclusie. Op pagina 20 van uw onderzoek geeft u de verschillen tussen verlengd en 

verlegd bestuur weer en worden enkele kenmerken van beide typeringen opgesomd. 
Verlegd lokaal bestuur zou dan betekenen dat wij geen zicht hebben op de doelen die 

door de samenwerking worden bereikt, dat we diensten van de samenwerking zonder 

kritische toets accepteren en dat we geen relatie zien tussen samenwerkingsverband en 

gemeente. In deze kenmerken herkennen wij ons niet. In onze sturing op verbonden 

partijen en samenwerking in de regio, zien wij elementen van verlengd lokaal bestuur 

door onze gemeente. In uw bevinding dat vooral sprake is van verlegd lokaal bestuur, 

herkennen wij ons dan ook niet" 

Het college schrijft dat zij in de sturing op verbonden partijen en samenwerking in de 

regio verschillende elementen van verlengd lokaal bestuur zien door onze gemeente. 

Wij concluderen hieruit dat het college geen Teitelijke onjuistheid' heeft opgemerkt, maar 

dat zij een ander beeld heeft op onze conclusie en bevinding. 

Om die reden staan wij volledig achter de conclusies en argumenten wat betreft verlengd 

of verlegd bestuur in de rapportage. 

Verder willen wij bij deze kanttekeningen nog het volgende opmerken. 
• Het is belangrijk dat de raadsleden de doelen in een totaal overzicht voor handen 

hebben. 

• Terecht merkt het college op dat ook de raad zelf een verantwoordelijkheid heeft en 

initiatieven kan nemen om meer regie te hebben bij samenwerkingsverbanden. In dat 

verband is - zoals in het door u gememoreerde rapport van de Raad voor het 

openbaar Bestuur - wordt aangegeven, ook een belangrijke rol weggelegd voor de 

griffie. Dit vraagt wellicht ook een cultuurverandering bij de raad. Wat dat betreft 
sluit de opmerking aan bij aanbeveling 6 en kan het een onderdeel zijn van de 

integrale leer- en ontwikkelagenda. 

• Voor een goed inzicht in de feiten is het goed dat onjuistheden worden aangegeven. 

Wij merken daarbij op dat alle informatie door de onderzoekers is verkregen door 
middel van enkele workshops met de betrokken accounthouders binnen de 

ambtelijke organisatie. Ook de beoordeling of samenwerking nog voldoet aan de 
motieven waarmee de samenwerking is aangegaan is het resultaat van deze 

workshops. Er bestaat blijkbaar verschil van inzicht en kennis tussen het college en 

sommige ambtelijke accounthouders op dit punt. Wij hebben het concept rapport aan 
de ambtelijke organisatie voorgelegd voor een feitentoets. Het is dan jammer dat er in 
de fase van het bestuurlijk wederhoor nog feitelijke onjuistheden worden 
aangedragen. Dit soort zaken dienen in de fase van ambtelijke wederhoor te worden 

uitgezuiverd. 
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Reactie op aanbevelingen 
Het college gaat in de komende p>eriode graag aan de slag om de regionale samen¬ 

werking te verbeteren en onze aanbevelingen als goede uitgangspunten ziet. 
Wij vinden dit een goede ontwikkeling. 

Met vriendelijke groet, 

De Rekenkamercommissie Culemborg, 

Dr. ir. A.J.H. Smets, voorzitter 

Drs. P.J.J. Bremmer, 

Drs. R.E. van Unen 

W. van Beem, ambtelijk secretaris 
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