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Op dinsdag 6 december 2011 hebben onze colleges in een gezamenlijke vergadering gesproken 
over de samenwerking tussen beide gemeenten. In deze brief informeren wij u over de uitkomst 
van dit overleg. 

Onze gemeenten werken al op veel terreinen vruchtbaar samen. Diverse ontwikkelingen - zoals 
toenemende decentralisaties en bezuinigingen (al dan niet vanuit het Rijk) - maken intensievere 
samenwerking urgenter. De afgelopen jaren zijn in de Lopikerwaard samenwerkings
mogelijkheden onderzocht. Eén van de conclusies is dat de samenwerking tussen Oudewater en 
Woerden kansrijk is. 

Gelet op deze noodzaak en de kansen die er liggen hebben wij onze secretarissen de opdracht 
gegeven toe te werken naar één gezamenlijke ambtelijke organisatie. Zij zullen hiervoor een 
uitwerkingsplan presenteren waarbij de bestuurlijk-juridische vormgeving nog openstaat. Een 
eerste aanzet van processtappen die naar onze mening kunnen leiden tot één ambtelijke 
organisatie treft u bij deze brief aan. 

Met vriendelijke groet, 
de burgemeesters en wethouders van Oudewater en Woerden, 

mr. P.E. Holtrigter 
secretaris Oudewater 

W. Wieringa / 
secretaris Woerden 

mevr. M.C.A.A. Ruigrok-Verreijt 
burgemeester Oudewater 

mr. H.W. Schmidt 
burgemeester Woerden 

- in afschrift aan de Commissaris van de Koningin 
- bijlage: processtappen samenwerking Oudewater-Woerden 



Processtappen 
Hieronder een beschrijving van de processtappen die we nemen na het besluit van de colleges 
van Oudewater en Woerden om toe te werken naar één ambtelijke organisatie. 

> Brief aan gemeenteraden: op 8 december sturen de gezamenlijke colleges een brief aan 
de gemeenteraden van Oudewater en Woerden om hen te informeren over het besluit. 
Parallel sturen we een afschrift van de brief aan de Commissaris van de Koningin om 
hem te informeren over het besluit. 

> Persmoment, op 13 december om 9u wordt de pers op het reguliere persmoment van de 
gemeente Woerden geïnformeerd door de beide burgemeesters in aanwezigheid van 
een collegelid. 

> Voorstel aan de raden: aan de gemeenteraden wordt gevraagd in te stemmen met het 
besluit van de beide colleges om toe te werken naar één ambtelijke organisatie. Het 
streven is dit voorstel op 26 januari 2012 in de raad van Woerden te bespreken en 9 
februari 2012 in de raad van Oudewater. Besluit: toewerken naar één ambtelijke 
organisatie waarbij de vorm nog openstaat. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de 
BEL-constructie, het Ten Boer-Groningen-model of een Centrumgemeente-constructie. 

> Gezamenlijke Informele raadsbijeenkomst in de maand maart/april: in het voorstel aan de 
raden geven we in overweging om zo snel mogelijk in een gezamenlijke informele 
raadsbijeenkomst over de samenwerking en de constructie van gedachten te wisselen. 
De raden wordt, door tussenkomst van de griffiers, in overweging gegeven deze 
informele bijeenkomst te laten voorzitten door een onafhankelijk voorzitter in 
aanwezigheid van de colleges. 

> Uitvoeringsplan: na de gezamenlijke raadsbijeenkomst wordt het uitvoeringsplan voor de 
samenwerking verder uitgewerkt en aan de onderscheidene colleges en raden 
aangeboden. 


