Motie kaders evaluatie DVO ambtelijke samenwerking Woerden-Oudewater
De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 17 januari 2019,
Constaterende dat:
1. In de dienstverleningsovereenkomst Woerden-Oudewater (hierna: DVO) is vastgelegd
dat partijen voor 1 juli 2019 de overeenkomst evalueren;
2. Dat er los van de DVO, in 2019 door de raad vastgestelde kaders voor regionale
samenwerking nodig zijn.
Overwegende dat:
1. Het van belang is dat de DVO-uitgangspunten en de praktijk op hoofdlijnen worden
geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie dienen ter beantwoording van de vraag hoe
de samenwerking met Oudewater kan worden verbeterd.1
2. Een constructieve Politieke Avond van 28 juni 2018 p basis van een discussiestuk over
de ambtelijke samenwerking met Oudewater heeft geresulteerd in heldere vragen aan
het college en vervolgens tot een richtinggevende raadsinformatiebrief;
3. Bij de behandeling van de raadsinformatiebrief op 13 december een brede wens is geuit
tot het geven van kaders voor de evaluatie vanuit de raad aan het college;
Verzoekt het college:
1. Om op korte termijn een evaluatie uit te laten voeren van de DVO door een
onafhankelijke deskundige externe organisatie, vanuit het perspectief van de gemeente
Woerden als opdrachtnemer, met het doel te komen tot leer- en verbeterpunten.
2. Daarbij de volgende vragen mee te nemen:
a. Wat is de meer-/minderwaarde van de samenwerking tot op heden en welke
verbeteringen zijn gewenst met focus op de optimalisatie van de werkprocessen
voor de (ambtelijke) organisatie? Graag deze op hoofdlijnen kwantificeren
(financieel) en kwalificeren;
b. Hoe zijn de onafhankelijke bevoegd- en verantwoordelijkheden
beleidsvoorbereiding (dubbelfuncties ambtenaren en secretaris en controller) en
besluitvorming van het college van B&W van Woerden (gezamenlijke B&W
overleggen) geborgd?
c. Welke belangrijke risico’s zijn er te onderkennen?
3. Om na te gaan hoe de klant Oudewater de dienstverlening ervaart.2
en gaat over tot de orde van de dag.
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We willen vaststellen hoe de samenwerking is geweest met een focus op wat er te verbeteren is
Dit kan ingevuld worden door af te stemmen met Oudewater, die ook een evaluatie uitvoert of in de
eigen evaluatie mee te nemen
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