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Inleiding: 

Samenwerking van verschillende gemeenten is een onderwerp dat dagelijks de pers haalt. Voor de 
gemeente Woerden is samenwerking een belangrijk isssue, en dat niet alleen gelet op de plannen van de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook zelf koersen wij al geruime tijd op 
samenwerking met andere gemeenten, op vele onderwerpen in diverse samenstellingen en op 
verschillende manieren. Omdat ook voor de commissie Middelen van 10 april hiervoor vragen zijn 
aangekondigd, achten wij het van belang de raad met deze raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van 
de huidige stand van zaken. 

Kernboodschap: 

In de lijn die we als gemeente Woerden volgen, maken wij onderscheid in samenwerking op inhoudelijke 
beleidsterreinen en samenwerking op organisatorisch vlak. 
De samenwerking op inhoudelijke terreinen bestrijkt vele terreinen in minder en meer vergaand stadium. 
Op het terrein van werk en inkomen voeren wij bijvoorbeeld al taken uit voor de gemeenten Montfoort en 
Oudewater en werken we met deze gemeenten en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan Het Nieuwe 
Werkbedrijf. Ook het Regionaal Bureau Leerplicht is een voorbeeld van samenwerking. Bij de komende 
decentralisaties werken we nauw samen in de regio Utrecht West. Op economisch en ruimtelijk terrein 
zoeken we samenwerking in de U10, maar ook met de gemeenten in het Groen Hart. Een voorbeeld van 
deze laatste is de samenwerking met (vooralsnog) Gouda en Alphen aan den Rijn in de zogenoemde 
'biobased delta'. 
Op het gebied van organisatorische samenwerking hebben wij prioriteit gelegd bij de samenwerking met de 
gemeente Oudewater. Dat is immers waartoe de raad ook heeft besloten. In eerder stadium is ook de opzet 
van een zogenoemd 'shared service center' met de gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen in beeld 
geweest. Gelet op de naar onze mening te geringe voordelen hiervan, hebben wij echter besloten aan deze 
vorm niet verder deel te nemen. Wel zoeken we met andere gemeenten naar mogelijkheden om op 
operationeel gebied samen te werken en voordelen te behalen. Voorbeeld hiervan is de verkenning van 
samenwerking op het gebied van de gemeentelijke belastingen met het waterschap en een groot aantal 
gemeenten, waaronder Stichtse Vecht en Ronde Venen. 



Vervolg: 

Voor zowel de inhoudelijke als de organisatorische samenwerking geldt dat wij continu alert zijn op en 
zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking en de voordelen daarvan. Daar waar mogelijk pakken we 
ook de kansen die zich voordoen. Niet alleen voor ons zelf, maar ook ter versterking van anderen omdat we 
als centrumgemeente hiertoe verantwoordelijkheid voelen. Omdat wij ons tegelijkertijd realiseren dat de 
samenwerking tussen gemeenten een zeer dynamisch onderwerp is, hebben we dit binnenkort op de 
agenda van ons college. Van de uitkomsten zullen wij de raad opnieuw via een raadsinformatiebrief op de 
hoogte stellen. 
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