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Commissiegriffier: O. Vliegenthart | 0348-428619 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

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. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Raadsinformatiebrief (16R.00518) U10-agenda 
 

1. Doel van de bespreking  
Het commissie wordt de mogelijkheid geboden om de voorgestelde beleidsuitgangspunten voor de 
diverse bestuurstafels van de U10 met elkaar en met het college te bespreken.  
 
Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

5 november 2015 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (15R.00501) Convenant U10 
“De raad besluit: 
1 Op basis van de evaluatie besluiten om deel te nemen aan de U10-

samenwerking 
... 
Argumenten 
1.1 Deelname aan U10 is goed voor Woerden 
1.1.1 Het levert ons kennisvoordeel op: tien gemeenten weten meer dan één... 
1.1.2 De samenwerking zorgt voor regionale slagkracht: samen sta je sterker... 
1.1.3 De positie van Woerden in de regio verstevigt 
1.1.4 Op inhoudelijke thema's levert het concrete voordelen op 
1.1.5 Er liggen nog voldoende kansen 
1.2 De UW-samenwerking voldoet aan de motieven om samen te werken uit de 

Nota Verbonden Partijen 
1.3 De samenwerking is flexibel en low profile 
1.4 De U10-samenwerkina draagt bij aan het realiseren van de doelen in de 

programmabegroting 
2 Het bestuursconvenant doet recht aan bovenstaande punten en legt een 

goede basis onder de samenwerking 
… 
Kanttekeningen 
1.1 De betrokkenheid en inbreng van de raden is een aandachtspunt 
1.2 Het aanhaken van de ambtelijke organisatie is een aandachtspunt 
1.3 Wellicht helpt iets meer structuur om tot meer resultaat te komen” 
 

 
2. Vervolgprocedure 

Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is 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. 
 

3. Bijzonderheden/nadere informatie 
 De U10 is een samenwerkingsverband dat tot doel heeft: “het samen verkennen van 

gemeenschappelijke onderwerpen en belangen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities 
formuleren en gezamenlijk activiteiten ondernemen”. Het U10-convenant is gesloten tussen de 
colleges van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Stichtse 
Vecht, Vianen, Woerden en Zeist. 

 De U10 heeft vanwege de gekozen samenwerkingsstructuur geen vaste P&C-cyclus of 
bijvoorbeeld een zienswijzeprocedure. Deelnemende gemeenteraden hebben de vrijheid om de 
wijze van besluitvorming/bespreking over stukken zoals de U10-Agenda zelf te regelen. Zoals in 
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de aanbiedingsbrief al wordt aangegeven wordt de Agenda niet aangeboden ter vaststelling, maar 
vooral als uitnodiging om de wijze en inhoud van de U10-samenwerking te bespreken met het 
college.  

 
Over de bestuurlijke coördinatie en de betrokkenheid van de gemeenteraden staat het volgende 
opgenomen in het Convenant: 

 
 

 Bestuurstafels per werkveld, overleggen van de wethouders van de tien gemeenten, vormen de bestuurlijke 
kern van de U10 netwerkorganisatie. Samenstelling, frequentie, inhoud , werkwijze en trekkerschap worden 
aan deze bestuurstafel zelf geregeld. De bestuurstafels maken jaarlijks een gezamenlijk werkprogramma, dat 
in het Bestuurlijk Coördinatie Overleg wordt vastgesteld. 

  

 Een Bestuurlijk Coördinatie Overleg komt tenminste twee keer per jaar bijeen en bestaat uit een combinatie 
van trekkers van Bestuurstafels en burgemeesters. In dit overleg reflecteren de deelnemers in de U10 op de 
samenwerking. Tenminste één lid van elk college van B&W kan deelnemen aan dit overleg. Het 
voorzitterschap van dit overleg wordt vervuld door de burgemeester van Utrecht. 

 

 Voor elk domein waarvoor dat gewenst wordt, kan te allen tijde een bestuurstafel worden ingericht, waar de 
wethouders en soms ook burgemeesters aanschuiven. Door de deelnemers worden aan deze tafels 
initiatieven bedacht, verkend of doorontwikkeld. 

 

 Aan de bestuurstafels wordt tevens - waar mogelijk of nodig - de aansluiting bij andere bestuurlijke 
overleggen zoals de Economic Board Utrecht, het bestuurlijk overleg Noordvleugel en het overleg tussen rijk, 
provincie en regio over (bijvoorbeeld) het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT 
overleg) besproken. 

 

 In deelnemende gemeenten bepaalt iedere gemeenteraad zélf op welke wijze hij zijn invloed in de 
samenwerking organiseert. De colleges geven daartoe maximaal mogelijkheid door in hun samenwerking 
informatie-uitwisseling, agendasetting en ontmoeting met en tussen raden te organiseren. Dat kan in U10-
café's, de jaarlijkse Regionale Assemblée en door middel van andere bijeenkomsten.  

 

 Bij de vaststelling van richtinggevende documenten, zoals het jaarlijkse werkprogramma, voor de 
samenwerking in het gebied organiseren colleges tijdig inbreng/kaderstelling door hun raad en vragen in 
voorkomende gevallen toestemming aan hun raad om besluiten hierover te nemen. 

 

 De colleges spreken de intentie uit om - waar mogelijk - regionale voorstellen en beslispunten eensluidend 
en gelijktijdig voor te leggen aan de raden. Besluiten die afzonderlijke gemeenten aangaan worden genomen 
in colleges van B&W en gemeenteraden. Voorgenomen besluiten vinden via de bestuurstafels en/of het 
directienetwerk hun weg naar afzonderlijke colleges en/of gemeenteraden. 

 

 De colleges verplichten zich om, vanuit de bestuurstafels en andere relevante organen, de deelnemende 
gemeenteraden optimaal in staat te stellen om zich uit te spreken over voorgenomen beleid en activiteiten op 
regionaal niveau, te besluiten over de gemeentelijke deelname en bijdrage daaraan en te controleren in 
hoeverre de lokale inbreng op regionaal niveau is geëffectueerd. Hiervoor kan de bespreking van jaarlijkse 
werkprogramma annex voortgangsrapportage over de U10 worden gebruikt.  

 

 Ieder college is en blijft zelf verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de raad. Met dit convenant 
wordt niet beoogd om op enigerlei wijze afbreuk te doen aan de rollen, taken en bevoegdheden die door de 
Wet zijn toegekend aan de verschillende gremia binnen het gemeentebestuur. 

 


