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Geachte gemeenteraadsleden, 

De fractie Inwonersbelangen heeft op 19 december 2011 op basis van artikel 40 van het Reglement van 
Orde van de raad vragen gesteld over de samenwerking tussen Oudewater en Woerden. In deze brief 
beantwoorden wij de vragen. Overigens wordt een groot deel van de vragen reeds beantwoord in het 
parallel aangeboden raadsvoorstel. De beantwoording van deze vragen komt daar grotendeels mee 
overeen. 

1. Hoe is het college gekomen tot deze stappen samen met het college van Oudewater? 
De afgelopen jaren is in de Lopikerwaard gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden. Deze verkenning 
eindigde in het rapport dat Berenschot heeft uitgebracht. U bent hierover bij raadsinformatiebrief van 21 juni 
2011 geïnformeerd. Een van de conclusies van Berenschot was dat een samenwerking tussen Oudewater 
en Woerden kansrijk is. Dat is niet heel verwonderlijk, want we doen al veel succesvol samen. 
Op basis van dit rapport zijn de gemeentesecretarissen van beide gemeenten om tafel gegaan en hebben 
op enkele terreinen concrete samenwerking gezocht. Bijvoorbeeld in het sociale domein, waar grote 
ontwikkelingen voor de deur staan. Bij de uitwerking van deze terreinen bleek al snel dat samenwerking op 
onderdelen niet rendabel is. De samenwerking wordt pas interessant bij volledige ambtelijke samenwerking. 
Daarom hebben de colleges op 6 december 2011 gezamenlijk vergaderd en het besluit genomen om één 
ambtelijke organisatie te vormen. 

2. Waarom heeft het college op eigen houtje gehandeld en de gemeenteraad er willens en wetens buiten 
gehouden? 
3. Waarom is de raad niet, en daarmee de inwoners, op enigerlei wijze op de hoogte gebracht van het 
besluit dat u nu reeds heeft genomen? 
Wij beseffen dat u op ongelukkige wijze op de hoogte bent gekomen van ons besluit. Wij wilden u van ons 
besluit in kennis stellen voordat we dit naar buiten brachten. Helaas is dit anders gelopen en moesten we u 
onverwijld op de hoogte brengen, terwijl u wellicht al via de media kennis had genomen van ons besluit. U 
zult begrijpen dat wij hier niet gelukkig mee zijn. 
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Desondanks zijn wij van mening dat wij correct hebben gehandeld door eerst als colleges een besluit te 
nemen, alvorens uw raad om instemming te vragen. De inrichting van de ambtelijke organisatie is onze 
verantwoordelijkheid. Met het besluit tonen we hoe wij onze verantwoordelijkheid hierin nemen. 
Wij hebben u een voorstel gestuurd waarin u wordt gevraagd hiermee in te stemmen. Dit voorstel wordt 
behandeld in uw raad op 26 januari 2012. 

4. Op welke wijze zal het college de inwoners betrekken bij de totstandkoming van een nieuwe ambtelijke 
organisatie en het aan de inwoners geleverde niveau van diensten en beleid? 
We zijn ervan overtuigd dat de dienstverlening aan onze inwoners verbetert. Diverse onderzoeken wijzen uit 
dat (ambtelijke) samenvoeging positieve effecten heeft op de dienstverlening en de professionaliteit van de 
ambtelijke organisatie. Daar profiteren onze inwoners van. 
We blijven u en onze inwoners informeren over de ontwikkelingen op het gebied van samenwerking. We 
hebben dit gedaan toen het rapport Berenschot werd uitgebracht in de zomer van 2011 en spoedig na ons 
besluit van 6 december 2011 hebben we een persconferentie belegd. Zo blijven we u en onze inwoners ook 
betrekken bij de samenwerking met Oudewater. 

De beantwoording van deze vragen kostte 4 uur aan ambtelijke capaciteit. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en gaan over dit onderwerp graag met u in 
gesprek. Zie daartoe ons raadsvoorstel. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Woerden 
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