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Raadsvoorstel (16R.00206) inzake evaluatieonderzoek ambtelijke
samenwerking Woerden - Oudewater
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan de
opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.

1. Doel van de bespreking
De commissie adviseert de raad over het voorstel om in te stemmen met de opzet en
vraagstelling van het evaluatieonderzoek ambtelijke samenwerking Woerden - Oudewater. Er ligt
een (formeel) besluit aan de raad voor.
Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer uitgenodigd.

2. Voorgeschiedenis
2 december 2015
DLIS

Rib (15R.00743) inzake Ambtelijke samenwerking Woerden Oudewater
“… In augustus zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een UVO voor
2016. Tijdens die voorbereidingen bleek dat het college van Oudewater zich niet
comfortabel voelde met een deel van de huidige samenwerkingsafspraken. De
raad van Oudewater had zich in juli van dit jaar bij motie al in dezelfde richting
uitgesproken en er bij het college op aangedrongen 'weeffouten' in de
samenwerking te repareren. Om deze reden hebben de burgemeesters en
gemeentesecretarissen van Oudewater en Woerden zich gebogen over een
nadere invulling van de samenwerking, binnen het kader van de DVO, in de vorm
vaneen reeks afspraken. De afspraken hebben een tijdelijk karakter en gelden tot
1 januari 2017. Evaluatie van de samenwerking als geheel en onderhavige
aanvullende afspraken wordt voorbereid in Q1 2016 en in Q2 e.v. door een
externe deskundige uitgevoerd.”

16 december
2015
raadsvergadering

Motie ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden
In de raadsvergadering van 16 december is een motie inzake ambtelijke
samenwerking Oudewater Woerden besproken door de raad.
Uit de besluitenlijst:
“Tevens zegt de burgemeester het volgende toe: De werking van Team
Oudewater zal in 2016 worden geëvalueerd. Deze evaluatie zal worden gedeeld
met de raad:”
“De motie wordt ingetrokken door de fractie van STERK Woerden. Wel wordt op
verzoek van de fractie de raadsinformatiebrief met nummer 15R.00743
geagendeerd voor bespreking in de eerstvolgende commissie Middelen.”

12 januari 2016
commissie
Middelen

Rib (15R.00743) inzake Ambtelijke samenwerking Woerden Oudewater
Uit de besluitenlijst:
“Conclusie
Het volgende vervolg wordt afgesproken. Eerder is toegezegd dat eind 2016 de
samenwerking zal worden geëvalueerd. In het komende voorjaar zullen daartoe

beide raden de onderzoeksopdracht vast stellen. De raad heeft daarmee invloed
op de opdracht. De uitkomsten van de evaluatie worden in eerste instantie in
Woerdens commissie-/raadsverband besproken. Op dat moment kan de raad
bepalen of het wenselijk is een bijeenkomst met de raad van Oudewater te
organiseren.”
11 maart 2016
DLIS

Rib (16R.00106) Evaluatie samenwerking Oudewater-Woerden
Recent ontving de raad een raadsinformatiebrief over de evaluatie van de
ambtelijke samenwerking. De fractie van de VVD heeft verzocht om deze RIB in
commissieverband te bespreken, vanwege de verwachting dat er een
raadsvoorstel in plaats van een RIB zou worden voorgelegd en vanwege
uitlatingen van een raadslid uit Oudewater in de media. De raadsinformatiebrief is
vanwege tijdsgebrek op 12 april 2016 in de commissie Middelen echter niet
besproken. Het thans voorliggende raadsvoorstel komt in de plaats van die
raadsinformatiebrief.

3. Vervolgprocedure



De beoogde raadsbehandeling van het voorstel is op 26 mei 2016 (afhankelijk van het
commissieadvies).
Het college geeft aan, om de planning te kunnen halen van bespreking van de rapportage en
aanbevelingen in oktober 2016, direct na besluitvorming de gesprekken te plannen met de
geselecteerde onderzoeksbureaus.

4. Opmerkingen




In het ontwerpbesluit is enkel opgenomen in te stemmen met opzet en vraagstelling van het
evaluatieonderzoek. Het is aan te bevelen dat tenminste de hoofd- en subvragen van het
evaluatieonderzoek alsmede de hoofdlijn van de onderzoeksopzet in het ontwerpraadsbesluit worden opgenomen, zodat voor de raad duidelijk is waarmee zij instemt cq welk
besluit precies wordt genomen.
Door de gemeenteraad van Oudewater is op 28 april jl. het besluit genomen om “een
evaluatie te laten uitvoeren die toeziet op de correcte uitvoering van de
dienstverleningsovereenkomst met Woerden conform de in het initiatiefvoorstel opgenomen
methode”.

