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Onderwerp: Evaluatieonderzoek ambtelijke samenwerking Woerden - Oudewater

De raad besluit:
in te stemmen met opzet en vraagstelling van het evaluatieonderzoek

Inleiding:
Op 8 maart jl. zonden wij u een raadsinformatiebrief over de evaluatie (opzet, vraagstelling en
planning) van de ambtelijke samenwerking Woerden - Oudewater. De RIB is door u geagendeerd
voor bespreking in de commissie Middelen van 12 april, maar dat is toen ten gevolge van de volle
agenda niet doorgegaan en verschoven naar de commissie van mei.
De eerdere beraadslaging omtrent dit onderwerp in overweging nemende, achten wij het bij nader
inzien juist u dit in de vorm van een raadsvoorstel voor te leggen, dat daarmee in de plaats komt
van RIB 16R.00106.
De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:
Toezegging burgemeester Molkenboer aan raadscommissie Middelen d.d. 16-1-2016
Beoogd effect:
Een evaluatie uit te voeren met het oog op een (verdere) verbetering van de ambtelijke
samenwerking Woerden - Oudewater.
Argumenten:
De ambtelijke samenwerking Woerden en Oudewater is op 1 januari 2015 van start gegaan.
Inmiddels zijn we ruim een jaar onderweg en moeten we vaststellen dat een en ander nog niet
geheel naar verwachting verloopt.
De DVO bepaalt in art. 18 dat de overeenkomst tot 1 januari 2021 niet kan worden beëindigd en
dat partijen voor 1 juli 2019 de DVO evalueren en afspraken maken over een ongewijzigde
voortgang of aanpassing van de DVO.
In een overleg d.d. 18 februari tussen burgemeesters en gemeentesecretarissen van beide
gemeenten is afgesproken de evaluatie reeds nu uit te voeren, met name omdat door de
Oudewaterse raad een motie is aangenomen over de mate waarin de gestelde doelen worden

gerealiseerd en de wijzigingen die daarom nodig zijn in de DVO. Inmiddels is in dit verband reeds
een 'team Oudewater' gevormd (RIB 15R.00743).
Onderzoeksvragen
In genoemd overleg zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd.
De hoofdvraag is:
Heeft de ambtelijke samenwerking, zoals die door de gemeenten Oudewater en Woerden is
vormgegeven en uitgevoerd, beide gemeenten geholpen bij het realiseren van de in de DVO
geformuleerde doelen?
Sub-vraag
Indien het antwoord op deze vraag geheel of op onderdelen ontkennend is, hoe kan dit dan
verbeterd worden?
Sub-vraag
In hoeverre draagt de vorming van een 'team Oudewater' bij aan een het realiseren van de
doelstellingen?
Deze onderzoeksvragen zijn nauw gekoppeld aan de doelstellingen zoals die zijn opgenomen in
de kaderstellende dienstverleningsovereenkomst. Wij willen het bureau dat het onderzoek voor
ons gaat uitvoeren vanuit hun expertise nadrukkelijk betrekken bij het specificeren en aanvullen
van deze vragen.
Onderzoeksopzet
Burgemeesters en gemeentesecretarissen van beide gemeenten vormen, ondersteund door team
Concernzaken, de stuurgroep die het onderzoek begeleidt.
De raden worden op diverse momenten in het proces geïnformeerd met raadsinformatiebrieven.
Het streven is dat de raden van beide gemeenten de conclusies en aanbevelingen in oktober
kunnen bespreken.
Het onderzoek zal door een extern bureau, dat ervaring heeft met het begeleiden en/of evalueren
van ambtelijke samenwerkingsverbanden, worden uitgevoerd. Drie bureaus zullen worden
uitgenodigd een offerte te doen, hun opzet te presenteren en desgewenst suggesties te doen met
betrekking tot de geformuleerde onderzoeksvragen: Wagenaar Hoes, Seinstra en van de Laar en
Lysias adviesgroep.
Kanttekeningen:

Financiën:
Het uitgangspunt is dat de kosten van deze evaluatie worden gedekt uit bestaande budgetten.

Uitvoering:
Om de planning, gericht op het bespreken van rapportage en aanbevelingen in de raadscyclus van
oktober, te halen zullen wij met enkele bureaus consulterende gesprekken plannen zodat direct na
de behandeling van dit stuk een definitieve opdrachtverlening kan plaatsvinden.

Communicatie:

Samenhang met eerdere besluitvorming:
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PROCESPLANNING (geactualiseerd 18 april 2016)

1

Datum
8 maart

Actie
colleges stellen
onderzoeksopdracht,
-opzet en -planning,
alsmede RIB. vast
RIB komt in de
griffiebrief met
behandelingsvoorstel
Uiterlijke datum waarop
raden aangeven of zij
de RIB voor kennisgeving aannemen of
willen agenderen
Verzoek aan drie
externe bureaus om
een offerte te maken
t.a.v. de geformuleerde
onderzoeksvragen met
hierbij de wijze waarop
zij de opdracht denken
uit te voeren. E.e.a.
onder voorbehoud
instemming
gemeenteraden

Wie
Colleges Woerden en
Oudewater

2.

10 maart

3.

15 / 17
maart

4.

18 maart

5.

11 / 12
april

Behandeling in Forum
(11-4) / commissie
Middelen (12-5)

Raden

6.

19 april

College Woerden stelt
raadsvoorstel vast

College Woerden

7.

10 mei

Gemeentesecretarissen,
CZ + externe bureaus

8.

17 mei

9.

18/19 mei

10.

26 mei

11.

29 mei

Consulterend overleg
gemeentesecretarissen
met onderzoeksbureaus t.b.v. toelichting op de opdracht.
Presentaties plannen
van aanpak / offertes
aan stuurgroep +
voorlopig voorstel tot
gunning
Behandeling
raadsvoorstel in
commissie algemeen
Behandeling
raadsvoorstel in
gemeenteraad
Eventueel Voorstel tot
aanpassing van de
opdracht (n.a.v.
raadsbehandeling) en
gunning van die
opdracht van een van
de drie bureaus

Opmerking
RIB 1 Informatie over
onderzoeksvraagstelling,
-opzet en -planning.

Griffie

Raden / griffies

CZ

Stuurgroep + externe
bureaus

Raad Woerden

raden

Stuurgroep

Bespreking in cie. middelen
Woerden ging niet door i.v.m.
volle agenda > doorgezet
naar commissie en raad mei
Raadsvoorstel komt bij de
RIB o.g.v. eerdere
toezegging aan
raadscommissie Middelen

Gunningsvoorstel onder
voorbehoud van
ongewijzigde vaststelling van
het raadsvoorstel

12.

6 juni

(Vaststelling van het
voorstel tot aanpassing
van de opdracht en)
gunning van de
opdracht aan een van
de drie bureaus

Colleges

13.

6 juni

Opdrachtverlening aan
geselecteerde bureau
onder voorbehoud
instemming
gemeenteraad.

CZ

14.

Juni –
medio
augustus

Uitvoering opdracht en
oplevering rapportage /
aanbevelingen

Extern bureau

15.

tweede
helft
augustus
eind
augustus /
e
1 week
september
e
1 week
september

Oplevering
onderzoeksrapport +
aanbevelingen
Bespreking
onderzoeksrapportage
+ aanbevelingen

Extern bureau

Opstellen
collegevoorstel met
concept-standpunt
Collegevoorstel
bespreken in
stuurgroep
Collegevoorstel
aanpassen en
aanbieden
Bespreking conceptstandpunt t.a.v.
onderzoeksrapport/
aanbevelingen en
raadsvoorstel
Bespreking
raadsvoorstel
onderzoeksrapport +
aanbevelingen
Bespreking
raadsvoorstel
onderzoeksrapport +
aanbevelingen

Gemeentesecretarissen
ondersteund door CZ

16.

17.

18.

12
september

19.

14 – 15
september

20.

20
september

21.

5/6 oktober

22.

1
november

Stuurgroep

Incl. vaststelling RIB over de
keuze van het bureau
waaraan de colleges de
opdracht willen gunnen

CZ houdt contact met
onderzoeker; indien daartoe
aanleiding bestaat wordt een
bespreking met de
stuurgroep belegd.

Mogelijk zijn hier meerdere
stuurgroepbijeenkomsten
nodig.

Stuurgroep

CZ

Colleges Oudewater en
Woerden

Raadscommissie
Woerden / Forum
Oudewater
Raden Oudewater en
Woerden

Gezamenlijke bespreking
overwegen?

