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Onderwerp: 
Reactie gemeente Houten op evaluatie U10 

Geachte raadsleden en collegeleden van de U10-gemeenten, 

Op 18 januari 2017 ontvingen de gemeenteraden en colleges van de U10-gemeenten de eerste 
evaluatie van de U10-samenwerking. Deze evaluatie was aangekondigd in het bestuursconvenant 
samenwerking U10-gemeenten d.d. 7 december 2015. 

Houten heeft zich indertijd sterk gemaakt voor een evaluatiebepaling in het convenant, omdat we in 
U10 in een relatief nieuwe vorm samenwerken. Door regelmatig te evalueren willen we kijken of de 
samenwerking brengt wat we ervan verwachten en hoe we deze kunnen verbeteren. We zijn daarom 
blij dat de evaluatie er ligt. Met deze brief delen we graag ons standpunt over de uitkomsten van de 
evaluatie. 

Herkenbaar beeld 
Het algemene beeld dat in de inleiding van de evaluatie is neergezet, herkennen wij. 
Er is inderdaad een fundament gelegd in de zin dat gemeenten elkaar sneller weten te vinden. De 
bestuurstafels, U10 cafés en U10 Beraden hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Ook 
presenteren we ons in toenemende mate als één regio. De ruimtelijk-economische koers 'in wording' 
zien wij als een stap om onze regio nog beter te profileren. 
Herkenbaar is ook de constatering dat U10 nu op het punt gekomen is om meer slagkracht te tonen in 
de uitvoering van projecten met maatschappelijke impact. De uitdaging ligt er volgens ons in om het 
vermogen om uitvoeringsprojecten en -programma's tot een goed einde te brengen, te verbeteren en 
tegelijk de flexibiliteit en wendbaarheid van het U10-netwerk te behouden. 

Reactie op aanbevelingen uit de evaluatie 

De evaluatie benoemt acht aanbevelingen voor de toekomst van de U10-samenwerking; 
1. Houd het netwerk open voor andere gemeenten en partners voor inhoudelijke samenwerking 
2. Verbeter de informatievoorziening van de raden vanuit de colleges 
3. Stimuleer een actieve opstelling van raadsleden t.a.v. de agenda's van de bestuurstafels 
4. Geef meer aandacht aan inhoudelijke kaderstelling op regionaal niveau tijdens U10 Beraden 
5. Breng het college I de wethouders beter in positie in aanloop naar de bestuurstafels 
6. Stuur nog meer op het behalen van resultaten door thema's met elkaar te verbinden 
7. Sta meer stil bij de vraag wat er nodig is voor een gezamenlijke uitvoering van (bijvoorbeeld) het 

uitvoeringsprogramma voor de ruimtelijk-economische koers 

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. 



8. Breng vooralsnog geen wijzigingen aan in de gemeentelijke bijdragen of de omvang van het 
procesteam, omdat daar geen aanleiding voor is 

Wij onderschrijven alle aanbevelingen, met uitzondering van aanbeveling 4. 

Op aanbevelingen 1, 3, 4 en 7 gaan wij graag afzonderlijk in: 

» Aanbeveling 1 over 'het netwerk open houden voor andere gemeenten en partners' 
We zijn het eens om het netwerk flexibel en open te houden voor andere gemeenten. We gaan er 
daarbij van uit dat deze gemeenten (vanuit hun eigen ambities) een actieve betrokkenheid en 
bijdrage leveren aan de samenwerking en dat ze, naarmate de deelname structureel wordt, ook in 
financiële zin structureel aan de samenwerking bijdragen. 

» Aanbeveling 3 over 'een actieve opstelling van raadsleden over agenda's van de bestuurstafels' 
Raadsleden kunnen op ieder moment onderwerpen aandragen voor bespreking aan de 
bestuurstafels. Wij zien het jaarlijks op te stellen werkprogramma daarbij niet als het enige maar 
wel het meest natuurlijke moment om als raad en college in gesprek te gaan of de juiste 
onderwerpen in de U10-samenwerking worden opgepakt. En welke aandachtspunten we (mede 
vanuit onze lokale ambities en belangen) meegeven voor de afzonderlijke bestuurstafels. 

» Aanbeveling 4 over 'inhoudelijke kaderstelling op regionaal niveau tijdens U10 Beraden' 
Deze aanbeveling wekt de suggestie dat kaderstelling op regionaal niveau plaatsvindt. Wij 
benadrukken dat in U10-verband de formele kaderstelling altijd lokaal plaatsvindt. 
Voordat kaderstellende besluiten aan de orde zijn, wordt op regionaal niveau vaak al het nodige 
onderzocht en ontwikkeld. De betrokkenheid van raden in dit stadium kan beter en dat is een zaak 
van colleges en raden zelf. Aanbevelingen 2 en 3 richten zich hierop. 

« Aanbeveling 7 over 'wat er nodig is voor gezamenlijke uitvoering van projecten en programma's' 
We steunen deze aanbeveling zeer en gaan er van uit dat alle deelnemende gemeenten de 
komende tijd hierin investeren. Om op langere termijn vruchten te plukken van de samenwerking 
in U10-verband, moeten we de komende tijd het accent verleggen van een 'doelzoekende' naar 
een 'doelrealiserende' samenwerking. De ambities uit (het uitvoeringsprogramma van) de 
ruimtelijk-economische koers, evenals ambities vanuit de afzonderlijke bestuurstafels vragen om 
professioneel project- en programmamanagement. 

Afsluitend 
De evaluatie laat zien dat de afgelopen jaren het nodige is bereikt, en tegelijk er nog een weg te gaan 
is om de kansen die de samenwerking in onze regio biedt maximaal te benutten. Houten blijft zich 
inzetten voor een groene, gezonde en slimme regio en werkt graag aan een verdere ontwikkeling van 
de U10-samenwerking. 
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