
Pagina 1 van 2 
 

G R I F F I E     
    
 
Annotatie van de commissiegriffier 
 
O. Vliegenthart, 0348-428619 en raadsgriffie@woerden.nl  

 

 
Rib (16R.00106) Evaluatie samenwerking Oudewater-Woerden 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de 
opsteller(s) zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 

 
1. Doel van de bespreking  

De raadsinformatiebrief over de evaluatie van de ambtelijke samenwerking is geagendeerd voor 
commissiebehandeling door de fracties van de VVD en Sterk Woerden.  
 
De fracties vragen om een reactie van de portefeuillehouder op de volgende twee zaken: 

 Toegezegd is (zie voorgeschiedenis 12 januari 2016) dat de raad invloed zou hebben op 
de onderzoeksopdracht en dat de beide raden de onderzoeksopdracht zouden 
vaststellen/goedkeuren.  

 De uitlating van een raadslid uit Oudewater over de samenwerking in het Reformatorisch 
Dagblad. 

 
Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer uitgenodigd. 
 

1. 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. De indienende 
fractie (STERK Woerden) heeft op basis van de besproken punten de motie toen 
ingetrokken. Tegelijkertijd heeft de fractie gevraagd om bespreking van de 
raadsinformatiebrief, die als onderlegger heeft gediend voor de motie, in de 
commissie Middelen van januari. 
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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 
 

 
3. Vervolgprocedure 

 Als de commissie van oordeel is dat de onderwerpen voldoende zijn besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties 
kunnen aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen. 

 Drie onderzoeksbureaus worden door het college uitgenodigd een offerte te doen en deze 
toe te lichten. De raad zal met een RIB worden geïnformeerd over de keuze.  

 Het daadwerkelijke onderzoek zal in de zomerperiode worden uitgevoerd.  

 Het college streeft ernaar het rapport en aanbevelingen in oktober 2016 aan de raden voor te 
leggen. 

 

4. Bijzonderheden 
- 
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