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De raad besluit: 

1. Op basis van de evaluatie besluiten om deel te nemen aan de U10-samenwerking 
2. In te stemmen met het besluit van het college om het bestuursconvenant samenwerking U10-
gemeenten te ondertekenen 

Inleiding: 

De U10 is een netwerksamenwerking in de stadsregio Utrecht. Sinds de opheffing van Bestuur 
Regio Utrecht (BRU) in de lucht hangt wordt gesproken over flexibele samenwerking in de 
stadsregio. De nadruk ligt op een flexibele netwerksamenwerking in de stedelijke omgeving van 
Utrecht. Belangrijke thema's zijn daarbij steeds geweest: economie, wonen en RO, duurzaamheid. 
Het concept van de flexibele netwerksamenwerking is de achterliggende jaren verder ontwikkeld. Nu 
opheffing van BRU een feit is bestaat de behoefte aan formalisering van de samenwerking in een 
bestuursconvenant. 

Woerden is geen BRU-lid, maar vanaf het begin (zo'n vier jaar geleden) bij de gesprekken over U10 
aangehaakt. In 2014 is een Tijdelijk arrangement en werkprogramma U10 afgesproken. Ons college 
heeft op 8 juli 2014 besloten in ieder geval in 2014 en 2015 deel te nemen aan U10 en in 2015 onze 
deelname te evalueren. 
Aan de collegeleden en enkele betrokken medewerkers is gevraagd wat de voordelen van de 
samenwerking zijn, welke concrete resultaten dit oplevert, waar nog kansen liggen, of de 
netwerkgedachte goed tot zijn recht komt en of dat werkt, of de raad, het college en de ambtelijke 
organisatie voldoende betrokken zijn en of het de investering waard is. De weerslag van deze 
evaluatie vindt u in dit voorstel terug en vormt de argumentatie om de samenwerking structureel aan 
te gaan. Alle betrokkenen zijn namelijk unaniem van mening dat Woerden baat heeft bij deelname 
aan U10. 

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

Het aangaan van het convenant is de bevoegdheid van het college. In de nota Verbonden Partijen 
hebben we uitgesproken dat de raad hierin een belangrijke rol heeft, zowel kaderstellend als 
controlerend en daarom ook bij het aangaan van een samenwerking hierover wensen en 
bedenkingen moet kunnen uiten. Bovendien heeft de raad zelf betrokkenheid bij deze 
samenwerking. 
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Beoogd effect: 

Een gedragen besluit over de Woerdense deelname aan het bestuursconvenant U10. 

Argumenten: 

1.1 Deelname aan U10 is goed voor Woerden 
Gebaseerd op de evaluatiegesprekken blijkt uit de volgende vijf punten dat deelname aan de U10 in 
het belang van Woerden is. Voor de volledigheid wijzen we u op de eerder toegezonden 
raadsinformatiebrief (14R.00521) waarin een overzicht staat van onderwerpen waarbij wij zijn 
aangehaakt en welke portefeuillehouder erbij aangesloten is. 

1.1.1 Het levert ons kennisvoordeel op: tien gemeenten weten meer dan één... 
Iedere gemeente heeft andere kennis in huis die op peil wordt gehouden. De deelname van 
Utrecht als grote stad levert daar een extra bijdrage aan. Zij zijn beter aangesloten op Haagse (en 
Brusselse) ontwikkelingen en hebben sowieso door hun grootte en positie een kennisvoorsprong. 
In U10 verband is er goed zicht op macro-economische ontwikkelingen en allerhande regionale 
ontwikkelingen op het gebied van de economie, woningmarkt, verkeer en vervoer etc. (zie 
bijvoorbeeld de Atlas regio Utrecht, te vinden op www.utrecht10.nl). Van deze kennis kunnen we 
gebruik maken om beter in te spelen op ontwikkelingen die op ons af komen. 
U10 is een podium voor contact en uitwisseling van ervaringen. Het genereert kennis, ideeën, 
ervaringen. De samenwerking is daar ook op ingericht. Het is geen uitvoeringsorgaan, het gaat 
om de ontmoeting en het gezamenlijk oppakken van actuele vraagstukken. 

1.1.2 De samenwerking zorgt voor regionale slagkracht: samen sta je sterker... 
De schaal van U10 geeft meer mogelijkheden richting het Rijk en de provincie. Veel van de 
ruimtelijke en economische opvattingen worden immers in U1 O-verband uitgewisseld en waar 
mogelijk wordt een gezamenlijke koers uitgezet. Overigens ligt in de samenwerking met de 
provincie nog wel een kans voor U10. Een betere samenwerking met de provincie komt de 
resultaten ten goede. 
Naast de schaalvoordelen is het nuttig datje taken kunt verdelen en voorkomen dat er overlap is. 
Bijvoorbeeld in welke bedrijven je aan de gemeente wilt binden. Als een gemeente tien kilometer 
verder dezelfde doelgroep wil binden, beconcurreer je elkaar en bind je mogelijk beide 
onvoldoende bedrijven aan je gemeente. In dat geval is het verstandiger beiden te focussen op 
een andere doelgroep. 

1.1.3 De positie van Woerden in de regio verstevigt 
Deelname aan U10 zorgt voor een betere relatie met de omgeving. Dit is een goede basis om 
inhoudelijke zaken met elkaar te bespreken, ook bilateraal. 
Bovendien is er een relatie met de samenwerking in het Groene Hart, met Alphen aan den Rijn en 
Gouda. Voor een deel is er overlap in de thema's. Vanuit onze positie vervullen we een 
schakelpositie. Beide samenwerkingsverbanden versterken elkaar. Ze hebben een andere focus 
en zijn daarin voor Woerden aanvullend op elkaar. We zíjn immers een Groene Hart-gemeente, 
maar wel een die deel uitmaakt van de stedelijke regio Utrecht. 

1.1.4 Op inhoudelijke thema's levert het concrete voordelen op 
In het algemeen geldt dat de uitwisseling in U1 O-verband ons input oplevert voor ons eigen 
beleid. Als we dit op hetzelfde niveau zelfstandig willen doen kost dit veel ambtelijke capaciteit. 
Daarnaast hebben we de mogelijkheid om zelf onderwerpen te agenderen die voor ons belangrijk 
zijn. Onder andere op aangeven van Woerden staat de landelijke omgeving en bodemdaling op 
de kaart in de verkenning voor de ruimtelijke agenda. Andere voorbeelden van concrete 
resultaten zijn de kantorenstrategie, het convenant bedrijventerreinen, detailhandel, de regionale 
huisvestingsverordening. Ook het thema energietransitie levert concrete voordelen op. Hier gaat 
het echter voornamelijk om het schaalvoordeel an sich, los van de regio waarin je dat precies 
doet. 
Op sommige thema's heb je elkaar echt nodig. Dat is een stuk makkelijker als je al 
'georganiseerd' bent. Dit geldt onder andere voor de thema's economie en wonen. Voor de 
economie of woningmarkt zijn gemeentegrenzen zeer relatief en geldt dat deze zich in hoofdzaak 
in de brede regio Utrecht afspelen. Zo is mede dankzij U10 de regionale huisvestingsverordening 



succesvol met 16 gemeenten tot stand gekomen. 
Overigens geldt dat een actieve deelname het voordeel vergroot. Als je zelf een thema inbrengt 
en voorop loopt, haal je er meer resultaat uit. Daar is de werkwijze van U10 ook op gebaseerd. 
Als je iets belangrijk vindt: agendeer het en gebruik de kracht van het netwerk voor het resultaat. 
Een aandachtspunt is dat de resultaten tastbaarder gemaakt kunnen worden. Binnen de 
bestuurlijke tafels gebeuren mooie dingen, maar dit komt nog onvoldoende voor het voetlicht. Het 
is goed om te laten zien aan welke doelen we in regionaal verband werken en met welk resultaat. 
Daar kunnen we binnen U10 nog aan werken. 

1.1.5 Er liggen nog voldoende kansen 
Zoals uit het voorgaande blijkt liggen er zowel strategische als concrete kansen in de 
samenwerking. Het is belangrijk dat U10 aan beide bijdraagt. In dit verband is het goed om de 
EBU te noemen. Hoewel dit een losstaand samenwerkingsverband is waarin ook het bedrijfsleven 
en kennisinstellingen deelnemen, is het gelieerd aan U10. Uit deze combinatie is meer te halen. 
Het EBU vult U10 (als platform van gemeenten) goed aan, juist door de verbinding met 
bedrijfsleven en kennisinstellingen. Een concrete mogelijkheid is om samen met EBU een 'loket 
voor duurzaam bouwen' op te richten. De inslag op het gebied van duurzaamheid is nu veelal 
beleidsmatig, maar wordt daarmee concreter en praktischer. Andersom kunnen we het EBU meer 
laten zien wat Woerden te bieden heeft. 
Een andere mogelijkheid is om in U1 O-verband een flexibele schil van ambtelijke ondersteuning 
te maken. Zo hoeft niet iedere gemeente alle specialismen in huis te halen, maar kunnen we die 
regionaal uitwisselen. 

1.2 De UW-samenwerking voldoet aan de motieven om samen te werken uit de Nota Verbonden 
Partijen 
De motieven om deel te nemen zijn voornamelijk het kennisvoordeel, bestuurlijke kracht/effectiviteit 
en de katalysatorfunctie (zie Nota Verbonden Partijen). Zoals uit het bovenstaande al blijkt geeft de 
U10 hier een goede invulling aan en zijn er op al deze punten voorbeelden te geven waaruit de 
toegevoegde waarde voor Woerden blijkt. 

1.3 De samenwerking is flexibel en low profile 
De samenwerking heeft de intentie flexibel en lichtvoetig te zijn. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling 
om een zwaar opgetuigde gemeenschappelijke regeling (GR) met overlegstructuren en 
beslissingsbevoegdheden in het leven te roepen. Het is een podium voor contact en uitwisseling. De 
afgelopen jaren hebben we daar met elkaar vorm aan gegeven en die wordt door alle betrokkenen 
als prettig ervaren. De netwerksamenwerking werkt even collegiaal als een GR, maar zonder de 
onnodige ballast ervan. Zoals gezegd valt of staat het wel met de bijdrage van de deelnemers. Het is 
daarom motiverend dat de burgemeesters - met Jan van Zanen van Utrecht voorop - er extra aan 
trekken. 
De intentie van flexibiliteit (het hoeft niet met alle tien en het hoeft niet beperkt te blijven tot tien) 
werkt in de praktijk goed. De regionale huisvestingsverordening is met zestien gemeenten tot stand 
gekomen en over het Science Park zijn vijf U1 O-gemeenten in gesprek. En al ben je aangehaakt bij 
een onderwerp betekent dat niet dat je bij alles even intensief betrokken bent. Bij sommige 
onderwerpen staan we aan de zijlijn, bij andere loopt Woerden voorop, afhankelijk van de prioriteit 
die het onderwerp voor ons heeft. Deze flexibiliteit voorkomt dat je gaat samenwerken om het 
samenwerken. 

1.4 De U10-samenwerkina draagt bij aan het realiseren van de doelen in de programmabegroting 
In de programmabegroting is opgenomen dat we het lokale bestuur willen versterken door samen te 
werken. Door samen te werken in U1 O-verband verstevigt onze positie in de regio en de positie van 
het U1 O-collectief in de Randstad. Naast dit algemene doel kunnen we U10 gebruiken om onze 
doelen op concrete thema's te realiseren. Dat gebeurt nu, maar ook voor toekomstige doelen 
kunnen we het U1 O-podium gebruiken. Waar we kansen zien om onze doelen met meerdere 
gemeenten te realiseren, brengen we dit in op een U1 O-tafel. 

2. Het bestuursconvenant doet recht aan bovenstaande punten en legt een goede basis onder de 
samenwerking 
Het convenant is nodig om afspraken te maken over de manier waarop we samenwerken, hoe we 



het financieren, wat we voor ogen hebben etc. De inhoud van het convenant doet recht aan de 
netwerkgedachte van het samenwerkingsverband. 

Kanttekeningen: 

1.1 De betrokkenheid en inbreng van de raden is een aandachtspunt 
De U10 drijft op de inzet van de gemeenten. Als de gemeenten elkaar niet opzoeken of niets 
inbrengen, dan gebeurt er niets. Deze inzet en uitwisseling vindt momenteel voornamelijk op 
collegeniveau plaats. De betrokkenheid en inbreng van de gemeenteraden hierbij is marginaal. De 
gemeenteraden worden uitgenodigd bij U10-cafés en er wordt met enige regelmaat een brede 
bijeenkomst voor de raden georganiseerd. De opkomst is hierbij wisselend en de actieve bijdrage 
van gemeenteraden aan de samenwerking blijft relatief beperkt. De raden hebben overigens wel 
succesvol met elkaar nagedacht over de toekomst van de regio. Dit leidde tot het 
Toekomstwerkboek U10'. 
U1 O-breed is de vraag in hoeverre de raden betrokken moeten zijn en via welke kanalen. Is het een 
verantwoordelijkheid van de afzonderlijke colleges om de raden op de hoogte te houden of is het 
goed als de U10 dit collectief organiseert? Moeten portefeuillehouders binnen de gemeenten 
raadsleden bij hun onderwerp betrekken of ligt dit op het niveau van de bestuurlijke tafel? De 
komende jaren gaan we hier verder over in gesprek en krijgt dit verder vorm. Graag horen we waar 
uw behoefte wat dat betreft ligt. 

1.2 Het aanhaken van de ambtelijke organisatie is een aandachtspunt 
De aansluiting van de ambtelijke organisatie(s) is wisselend per bestuurlijke tafel. Soms schiet deze 
tekort waardoor we niet het maximale uit de samenwerking halen. Dit geldt bijvoorbeeld bij het 
thema economie. Meer ambtelijk samenwerken kan ervoor zorgen dat niet iedere gemeente een 
schaap met vijf poten nodig heeft, maar kan specialiseren en gebruik maken van eikaars kennis. 
Daar ligt een kans voor de doorontwikkeling van U10. 

1.3 Wellicht helpt iets meer structuur om tot meer resultaat te komen 
Voor de komende jaren is het de vraag hoe we iets meer formalisering kunnen krijgen zonder 
besluitvormingsprocessen op te tuigen. Een GR zoals bijv. de Omgevingsdienst draait gewoon 
doordat er een eigen cyclus is. Wellicht dat iets meer formalisering kan helpen om U10 ook iets meer 
'gewoon te laten draaien', zonder daarvoor veel op te tuigen of een GR in het leven te roepen. Iets 
minder vrijblijvendheid komt mogelijk het resultaat ten goede. 

Financiën: 

In de programmabegroting was reeds C 1,50 per inwoner gereserveerd voor de U10-samenwerking. 
Deze bijdrage is op initiatief van de gemeenteraad van Utrecht verlaagd naar C 1,20 per inwoner. De 
overige 6 0,30 wordt door de negen voormalige BRU-gemeenten besteed aan een nieuwe 
bestuurstafel Verkeer Ã Vervoer. Hiervoor wordt een apart convenant gesloten. Woerden neemt daar 
niet aan deel. Dit betekent dat de bijdrage van Woerden aan U10 C 1,20 per inwoner bedraagt. In de 
programmabegroting 2016 verwerken we deze nieuwe bijdrage. 

Deze bijdrage aan U10 is een vaste deelnamepremie. Het is niet gespecificeerd per bestuurstafel of 
gerelateerd aan de mate van inbreng. Deelname aan U10 kost de gemeente Woerden dus ruim C 
60.000. Het is moeilijk daar concrete opbrengsten in euro's tegenover te zetten. Gelet op de 
genoemde argumenten is de inschatting echter dat het ons (ruim) meer oplevert dan wat het kost. 
Een voorbeeld is dat we op het gebied van duurzaamheid zeker twee fte aan ambtelijke capaciteit 
zouden moeten inzetten om het op hetzelfde niveau op te pakken als nu in U10-verband gebeurt. 
Ook met het opstellen van de regionale huisvestingsverordening hebben we de investering al 
ruimschoots terugverdiend. Tegelijk blijft het belangrijk om scherp te blijven of de bijdrage goed 
besteedt wordt en of het met minder geld kan. 
Misschien wel groter dan deze concrete punten zijn de genoemde effecten op de langere termijn: 
een goede relatie met onze omgeving, de afstemming op het gebied van economie, ruimtelijke 
ontwikkeling, woonruimteverdeling etc. Bovendien is de opbrengst zoals gezegd mede afhankelijk 
van de inbreng die we zelf leveren. Zolang we zelf onderwerpen agenderen op de U10-tafel (of 
aanhaken bij onderwerpen die anderen aandragen) die voor ons belangrijk zijn, is het de investering 
(meer dan) waard. 



Uitvoering: 

Na uw instemming ondertekent de burgemeester samen met zijn collega's het convenant. 

Communicatie: 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Raadsinformatiebrief Tijdelijk arrangement en werkprogramma U10 (14R.00521) 

Bijlagen: 

- Bestuursconvenant samenwerking U1 O-gemeenten (15.017229) 
- Concept raadsbesluit (15R.00530) 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeester 

drs. M.H.J. van Kruijsbergen snboer 
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Definitief Concept 17 augustus 2015 

 

 

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten 
 

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, 

IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Zeist 

 

 

Constaterende dat, 

 

 met de Wet Afschaffing Plusregio’s per 1-1-2015 de wettelijk verplichte samenwerking in de 

regio Utrecht (het voormalige BRU-gebied) is komen te vervallen en het Algemeen Bestuur van 

BRU heeft besloten tot liquidatie van BRU over te gaan; 

 

 de gemeenten voortzetting van de samenwerking met de regiogemeenten en andere regionale 

partners van groot belang vinden, zoals met andere overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, 

zorginstellingen en woningcorporaties; 

 

 de ultieme schaal van samenwerking in de regio Utrecht niet bestaat, omdat iedere uitdaging of 

maatschappelijk probleem zijn eigen schaal kent, maar dat deze gemeenten voor inwoners en 

bezoekers wel één daily urban system vormen; 

 

 de gespreksronde in gemee terade  aart/april 5  a  het ad ies   e zij  gistere  
ego e  fe ruari 5  aa leidi g geeft tot het aa gaa  a  ee  li ht oetig regio aal 

samenwerkingsarrangement. 

 

Overwegende dat, 

 

 de samenhang tussen een leefbare, duurzame, economische, ruimtelijke en sociale ontwikkeling 

van groot belang is en blijft in de regio Utrecht; 

 

 de bestuurlijke opgave voor dit gebied vraagt om slagvaardig overheidsoptreden, waarvoor het 

nodig is dat gemeenten kennis en ervaring met elkaar delen (lichtvoetig samen weten), zoeken 

naar oplossingen voor gemeentegrens overstijgende problemen (flexibel samen denken) en waar 

nodig gelijkluidende besluiten nemen en deze samen uitvoeren (slagvaardig samen werken); 

 

 flexibiliteit in samenwerking het mogelijk maakt dat 'samen weten, denken en werken' kan met 

de tien gemeenten die samen het stedelijke gebied Utrecht vormen, maar ook met minder of 

met andere gemeenten. Steeds wordt gestreefd naar samenwerking op een schaal die past bij de 

onderhavige problematiek; 

 

 gemeenten al enige tijd met elkaar praktijkervaring hebben opgedaan met deze wijze van 

netwerksamenwerking in het tijdelijk arrangement U10; 

 

 de gemeenteraad altijd geconsulteerd wordt over het aangaan en de voortgang van 

gemeentelijke samenwerking en over de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële consequenties 

hiervan; 

 

 het aangaan van een bestuursconvenant een bevoegdheid is van het college;  
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Besluiten als volgt: 

 

Met de ondertekening van dit convenant gaan de gemeenten in de regio Utrecht een overeenkomst 

aan over de wijze van samenwerken. Onder de regio Utrecht worden de gemeenten Bunnik, De Bilt, 

Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Zeist, verstaan. 

 

 Doel van deze samenwerking is het samen verkennen van gemeenschappelijke onderwerpen en 

belangen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities formuleren  en  gezamenlijk 

activiteiten ondernemen. 

 

 Hierbij zal tevens netwerksamenwerking met overige partners worden aangegaan. 

 

 De samenwerking in de Utrechtse regio is vanaf de start van deze overeenkomst primair gericht 

op de volgende werkvelden: economie, ruimtelijke ontwikkeling, wonen, sociaal domein, 

energietransitie. Desgewenst kan ook op andere terreinen gemeentelijke samenwerking worden 

aangegaan. 

 

 Gemeenten kunnen samenwerking aangaan rond vraagstukken over beleid, uitvoering en 

bedrijfsvoering. De aard van deze samenwerking verschilt per vraagstuk en desgewenst kunnen 

hierover per werkveld door gemeenten aparte overeenkomsten worden gesloten, zoals het 

convenant inzake Verkeer en Vervoer (U9). 

 

Bestuurlijke coördinatie en betrokkenheid gemeenteraden 

 

 Bestuurstafels per werkveld, overleggen van de wethouders van de tien gemeenten, vormen de 

bestuurlijke kern van de U10 netwerkorganisatie. Samenstelling, frequentie, inhoud , werkwijze 

en trekkerschap worden aan deze bestuurstafel zelf geregeld. De bestuurstafels maken jaarlijks 

een gezamenlijk werkprogramma, dat in het Bestuurlijk Coördinatie Overleg wordt vastgesteld.  

 

 Een Bestuurlijk Coördinatie Overleg komt tenminste twee keer per jaar bijeen en bestaat uit een 

combinatie van trekkers van Bestuurstafels en burgemeesters. In dit overleg reflecteren de 

deelnemers in de U10 op de samenwerking. Tenminste één lid van elk college van B&W kan 

deelnemen aan dit overleg. Het voorzitterschap van dit overleg wordt vervuld door de 

burgemeester van Utrecht. 

 

 Voor elk domein waarvoor dat gewenst wordt, kan te allen tijde een bestuurstafel worden 

ingericht, waar de wethouders en soms ook burgemeesters aanschuiven. Door de deelnemers 

worden aan deze tafels initiatieven bedacht, verkend of doorontwikkeld.  

 

 Aan de bestuurstafels wordt tevens - waar mogelijk of nodig - de aansluiting bij andere 

bestuurlijke overleggen zoals de Economic Board Utrecht, het bestuurlijk overleg Noordvleugel 

en het overleg tussen rijk, provincie  en regio over (bijvoorbeeld) het Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT overleg) besproken. 

 

 In deelnemende gemeenten bepaalt iedere gemeenteraad zélf op welke wijze hij zijn invloed in 

de samenwerking organiseert. De colleges geven daartoe maximaal mogelijkheid door in hun 

samenwerking informatie-uitwisseling, agendasetting en ontmoeting met en tussen raden te 

organiseren. Dat kan in U10-café's, de jaarlijkse Regionale Assemblée en door middel van andere 

bijeenkomsten.  
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 Bij de vaststelling van richtinggevende documenten, zoals het jaarlijkse werkprogramma, voor de 

samenwerking in het gebied organiseren colleges tijdig inbreng/kaderstelling door hun raad en 

vragen in voorkomende gevallen toestemming aan hun raad om besluiten hierover te nemen. 

 

 De colleges spreken de intentie uit om - waar mogelijk - regionale voorstellen en beslispunten 

eensluidend en gelijktijdig voor te leggen aan de raden. Besluiten die afzonderlijke gemeenten 

aangaan worden genomen in colleges van B&W en gemeenteraden. Voorgenomen besluiten 

vinden via de bestuurstafels en/of het directienetwerk hun weg naar afzonderlijke colleges en/of 

gemeenteraden.  

 

 De colleges verplichten zich om, vanuit de bestuurstafels en andere relevante organen, de 

deelnemende gemeenteraden optimaal in staat te stellen om zich uit te spreken over 

voorgenomen beleid en activiteiten op regionaal niveau, te besluiten over de gemeentelijke 

deelname en bijdrage daaraan en te controleren in hoeverre de lokale inbreng op regionaal 

niveau is geëffectueerd. Hiervoor kan de bespreking van jaarlijkse werkprogramma annex 

voortgangsrapportage over de U10 worden gebruikt.  

 

 Ieder college is en blijft zelf verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de raad. Met dit 

convenant wordt niet beoogd om op enigerlei wijze afbreuk te doen aan de rollen, taken en 

bevoegdheden die door de Wet zijn toegekend aan de verschillende gremia binnen het 

gemeentebestuur. 

 

Ambtelijke organisatie 

 

 Op regionaal niveau wordt gewerkt met een klein procesteam dat de  samenwerkende 

gemeenten aan de bestuurstafels ondersteunt,  projecten leidt, programmasecretariaat voert, 

bijeenkomsten organiseert en in algemene zin procesondersteuning levert.  Het procesteam 

onderhoudt en bouwt een netwerk op in de gemeenten en met maatschappelijke platforms. 

 

 De gemeente Utrecht levert de menskracht voor het procesteam die in het bedrijfsplan U10 is 

bepaald. Het procesteam is gehuisvest in het stadskantoor van de gemeente Utrecht. Bij de 

inhoudelijke aansturing van het team wordt de gemeentesecretaris van Utrecht terzijde gestaan 

door een werkgeverscommissie van 3 gemeentesecretarissen.  

 

 Het Bestuurlijk Coördinatie Overleg, de bestuurstafels en het directienetwerk kunnen zich laten 

ondersteunen door ambtelijke werkgroepen en het procesteam. 

 

 Het directienetwerk U10 wordt gevormd door de gemeentesecretarissen. Ambtelijke 

betrokkenheid vanuit de gemeenten is essentieel. Daarom zorgen de gemeentesecretarissen van 

de aangesloten gemeenten voor de beschikbaarheid van voldoende kwaliteit en capaciteit in hun 

eigen organisaties voor de ambtelijke werkgroepen, projecten en activiteiten.  

 

 

Financiën 

 

Alle deelnemende gemeenten dragen financieel bij aan de uitvoering van dit bestuursconvenant 

door jaarlijks een bedrag van € 1,20  per inwoner beschikbaar te stellen en over te dragen aan de 

gemeente Utrecht. 
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Voortgang en evaluatie 

 

 De gemeente Utrecht maakt jaarlijks een verslag ten behoeve van het Bestuurlijk Coördinatie 

Overleg. Dit verslag wordt gedeeld met de colleges, die individueel bepalen hoe zij dit met hun 

gemeenteraad delen. 

 

 Iedere twee jaar vindt een evaluatie van de samenwerking plaats. Eind 2016 wordt de eerste 

evaluatie van de samenwerking op basis van dit bestuursconvenant uitgevoerd.  

 

 Deze evaluatie richt zich tenminste op de bestuurlijke samenwerking, de behaalde resultaten, de 

organisatorische ondersteuning en de benodigde financiële bijdrage. 

 

 

Algemeen 

 

 Dit convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking op 1 januari 2016. 

 

 Partijen spreken elkaar aan op naleving van dit convenant. Geschillen die voortvloeien uit dit 

convenant worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. 

 

 Gemeenten kunnen te allen tijde met elkaar afspreken om dit convenant aan te passen, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie. 

 

 Individuele gemeenten die niet meer willen deelnemen komen in beginsel nog wel de aangegane 

financiële verplichtingen na tot en met het jaar volgend op het jaar van opzegging. 

 

 In gezamenlijkheid kunnen de deelnemende gemeenten besluiten een buurgemeente uit te 

nodigen toe te treden tot het U10 netwerk. 

 

Ondertekening 

 

Burgemeesters …… 

 



RAADSBESLUIT 
15R.00530 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Convenant U10 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 1 september 2015 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

 
 

b e s l u i t: 

 

1. Op basis van de evaluatie besluiten om deel te nemen aan de U10-samenwerking 
2. In te stemmen met het besluit van het college om het bestuursconvenant samenwerking U10-
gemeenten te ondertekenen 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 5 november 2015 

 De griffier De voorzitter 

  

  

  

 E.M. Geldorp V.J.H. Molkenboer 
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