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Agenderingsverzoek: regionale samenwerking 

In de gemeenteraad spreken we regelmatig over regionale samenwerking vanuit de 

gemeente Woerden. Echter, dat doen we veelal aan de hand van concrete voorbeelden, 

meestal bij het vaststellen van de begroting. De afgelopen jaren hebben we nooit in zijn 

algemeenheid stilgestaan bij de wijze waarop de gemeente Woerden in de regio actief is, 

welke middelen zij daarvoor inzet en wat haar strategie hierbij is. Wat het CDA betreft is het 

goed hier in een commissievergadering het gesprek over te voeren.  

Afbakening 

Regionale samenwerking betreft wat het CDA betreft de informele en formelere 

overlegstructuren met andere overheden in regioverband waarbij een breed scala aan 

onderwerpen op de agenda staat. Het betreft dus niet de samenwerking in diverse 

gemeenschappelijke regelingen die meer onderwerp specifiek zijn, daarvoor heeft de 

gemeenteraad al een omgangswijze vastgesteld. Het betreft wel de overlegstructuren zoals 

die de afgelopen jaren de revue passeerden.  

 Samenwerking in het U10 overleg met 10 Utrechtse gemeenten 

 Samenwerking in de Economic Board Utrecht (EBU) 

 Samenwerking in het Groene Hart op basis van het convenant met Gouda, Alphen en 

de provincie Zuid-Holland 

 Samenwerking met de gemeente Nieuwkoop 

 Samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

 Samenwerking met Stichtse Vecht en Ronde Venen  

 Samenwerking binnen de Lopikerwaard 

Eveneens is niet opgenomen de samenwerking met de gemeente Oudewater, deze is van een 

andere aard en krijgt voldoende aandacht in besprekingen ter zake. 

Doel en vraagstelling van de bespreking 

Doel van de bespreking is om te bespreken of de raad de aanpak en strategie die het college 

voert in de regionale samenwerking deelt.  

Verzoek aan het College 

Het college wordt verzocht om ter voorbereiding op deze bespreking een 

Raadsinformatiebrief op te stellen waarin de huidige strategie, wijze van samenwerking en de 

ambtelijke en bestuurlijke inzet in de regio wordt beschreven. 

 

 



Verzoek aan de raad 

Na ontvangst van de Raadsinformatiebrief van het College ter zake, dit onderwerp te 

agenderen in de eerstvolgende commissievergadering. 

Namens de CDA fractie, 

Job van Meijeren 


