
Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: donderdag 12 januari 2012 16:20 
Aan: !Burgemeester en wethouders; IRaadsleden 
CC: Stadhuis;!Afdelingsmanagers;!Directie;!Griffie 
Onderwerp: convenant bestuurlijke samenwerking Montfoort en IJsselstein en uitnodiging 

forumvergadering Montfoort 
Bijlagen: Raadsvoorstel Convenant 

Bestuurlijke Samenwerking Montfoort en Usselstein.pdf 

Aan de gemeenteraden en colleges van de gemeenten IJsselstein, Woerden, Lopik en Oudewater, 

Bijgaand treft u, zoals eerder toegezegd, het raadsvoorstel m.b.t. het convenant bestuurlijke samenwerking Montfoort 
en IJsselstein. In Montfoort zal het forum Samenleving dit op dinsdag 24 januari behandelen. Het onderwerp staat om 
21.10 uur gepland. U bent van harte uitgenodigd om bij deze vergadering aanwezig te zijn. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de gemeenteraad en het college van Montfoort, 

E. L. Jansen BA, burgemeester 
F. J . Henseler, gemeentesecretaris 
D.E. van der Kamp, griffier 

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent 
wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mail bericht naar de juiste persoon door te sturen of 
dit bericht te retourneren. 

In dit e-mailbericht wordt niet de gehele disclaimer weergegeven. 
Op de website www.montfoort.nl kunt u de gehele e-mail disclaimer raadplegen. 
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gemeente 
M O N T F O O R T 

RAADSVOORSTEL 
ter besluitvorming in de raad 

Datum Forum vergadering : 24 januari 2012 Documentor. :778 
Datum Raadsvergadering : 6 februari 2012 Zaaknummer 

Portefeuillehouder : E.L. Jansen 
Verantwoordelijk MT-lid : F.J. Henseler 

Onderwerp: Convenant bestuurlijke samenwerking gemeenten Montfoort en IJsselstein 

Voorstel 

Instemmen met het convenant samenwerking gemeenten Montfoort en IJsselstein. 

Samenvatting 
Het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking met de gemeente Montfoort heeft geleid tot een 
bestuurlijk convenant tussen de twee gemeenten. Op 22 december 2011 heeft het college van de gemeente 
IJsselstein dit vastgesteld en op 3 januari heeft het college van de gemeente Montfoort dat ook gedaan. Dat is 
de reden dat het college u voorstelt in te stemmen met het convenant. Als u en ook de gemeenteraad van 
IJsselstein hiermee instemt kan het worden ondertekend en kunnen de ambtelijke organisaties de 
samenwerking zoals die in bijgevoegd convenant beschreven is voortvarend ter hand nemen. 
Bijlage(n) 
Convenant bestuurlijke samenwerking gemeenten IJsselstein en Montfoort 

Aanleiding 
Op 10 oktober 2011 heeft u gesproken over het rapport van Berenschot naar samenwerking in de 
Lopikerwaard. Dit besluit is onderstaand weergegeven. 

Jh de openbare vergadering van 10 oktober 2011 heeft de gemeenteraad besloten*: 

1. Kennis te nemen van de conclusies van Bureau Berenschot naar aanleiding van de Verkenning 
Samenwerking Lopikerwaard'* 

2. 
a. Samenwerking in een deelatliantiB met üssektein nader verkennen. 
b. Het komend najaar de sanaénwerkingsafspraken met Usseislein, met mogelijkheid tot aansluiting van 

andere gemeenten, uitwerken en aan de raad voor te leggen. 
o. De samenwerkingsinitiatieven met IJsselstein tevens aan buurgemeenten Lopik, Oudewater en Woerden 

voorleggen tentehoeve van mogelijke aansluiting, zonder dat dit tot vertraging van ingezette proces 
tussen Montfoort en IJsselstein leidt. 

d. De provincie Utrecht en de gemeenten Lopik, IJsselstein, Oudewater en Woerden informeren over dit 
besluit 

De door u onderschreven conclusie was dat samenwerking tussen de gemeenten Montfoort en IJsselstein de 
meeste kans van slagen had. U heeft het college toen gevraagd de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. De 
uitkomst van dat onderzoek is het nu voorliggende convenant waarin samenwerking tussen de beide 
gemeenten voortvarend wordt opgepakt. Alvorens een en ander vorm gaat krijgen willen wij graag uw 
instemming. Ook het college van IJsselstein vraagt de gemeenteraad om instemming. 

Onderwerp: nep, datum raadsvergadering: 1/4 
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M O N T F O O R T 

Beoogd resultaat 
Zoals in het bijgevoegde convenant is beschreven is het uiteindelijke doel te komen tot twee gemeentebesturen 
met een kleine flexibele ambtelijke organisatie waarbij de bestuursondersteuningen en het klantcontactcentrum 
in de beide gemeentehuizen is ondergebracht. Uiteraard zullen buurgemeenten zoals Lopik, Oudewater, 
Woerden (en ten behoeve van IJsselstein de BRU-gemeenten) op de hoogte worden gesteld van deze 
ontwikkelingen. Ook de provincie zal op de hoogte worden gesteld van deze samenwerking. 

Argumenten 
Het doel van de samenwerking is om: 
a) de bestuurskracht van beide zelfstandige gemeenten te versterken; 
b) een hogere kwaliteit van dienstverlening te realiseren; 
c) de organisaties te versterken door vermindering van de kwetsbaarheid en daarmee de continuïteit van de 

uitvoering te waarborgen; 
d) een gezamenlijk toekomstperspectief te realiseren, waarbij sprake is van twee gemeenteraden en colleges, 

twee secretarissen en een kleine flexibele ambtelijke organisatie met voor iedere gemeentelijke organisatie 
een eigen bestuursondersteuning en klanteontactcentrum (KGC). De focus ligt hierbij op de 
dienstverlening aan de eigen inwoners op lokaal niveau. De inwoners ondervinden geen hinder van de 
activiteiten in de backoffice. Streefdatum voor realisatie van de fundamenten van dit nieuwe 
toekomstperspectief is 1 januari 2014. 

e) door middel van een bundeling van krachten een stevigere rol te spelen bij het behartigen van ons 
gezamenlijke strategisch belang van de bescherming van ons landschap in het Groene Hart. 

De hoeveelheid ontwikkelingen en taken die op gemeenten afkomen vragen om bundeling van krachten. Deze 
bundeling kan gevonden worden in samenwerking in gemeenschappelijke regelingen maar kan ook gevonden 
worden in samenwerking tussen gemeenten. Een meer structurele samenwerking tussen gemeenten maakt het 
mogelijk medewerkers en kennis voortdurend uit te wisselen en zo te komen tot verhoging van kwaliteit en 

2. Alternatieven 
Er zijn diverse alternatieven maar die zijn gezien de complexiteit niet nader onderzocht. Berenschot heeft in de 
Lopikerwaard de alternatieven in beeld gebracht. 

3. Kanttekeningen 
De gemeente IJsselstein is momenteel de organisatie aan het veranderen van een op uitvoering gerichte 
gemeenten naar een regie-gemeente. Deze ontwikkeling kan synchroon lopen met de in het convenant 
geschetste ontwikkeling. Deze combinatie vergt wel de nodige aandacht. 

Financiën 

Met de uitvoering hiervan zijn, voor zover op dit moment inzichtelijk, geen additionele kosten gemoeid. 

Tijdpad / relatie met projectmatig werken 

Communicatie 
De Ondernemingsraad is op 19 december geïnformeerd. 
De medewerkers zijn op 21 december gemformeerd (Personeelsbijeenkomst). 
De raad is op 19 december 2011 geïnformeerd (voortgangsoverleg college/raad). 
Omliggende gemeenten en de provincie zullen worden geïnformeerd. Ook zal een persbericht uitgaan. 

Onderwerp: nep, datum raadsvergadering: 2/4 
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Monitoring en evaluatie 

Uitvoering geven aan het convenant. Deze uitvoering wordt verantwoord via een kwartaalrapportage 

Bestuurlijke samenwerking 

De gemeenten Lopik, Oudewater en Woerden worden geïnformeerd over de samenwerkingsinitiatieven van 
Montfoort en IJsselstein en geïnviteerd tot eventuele deelname, onder de voorwaarde dat het ingezette 
samenwerkingsproces geen vertraging oploopt. Onder samenwerkingsinitiatieven wordt ook verstaan de 
eventuele gezamenlijke aansluiting bij nieuwe samenwerkingsverbanden 

Burgemeester en wethouders, en 

de heer F.J. Henseler 
gemeentesecretaris 

de heer E L . Jansen B A 
burgemeester 

Onderwerp: nep, datum raadsvergadering: 3/4 
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gemeente 
M O N T F O O R T 

In de openbare vergadering van 6 februari 2012 heeft de gemeenteraad besloten: 

Instemmen met het convenant samenwerking gemeenten Montfoort en IJsselstein. 

De griffier, De voorzitter, 

mevrouw drs. D.E. van der Kamp de heer E.L. Jansen B A 

Onderwerp: nep, datum raadsvergadering: 
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Ontwerp bestuursconvenant samenwerking gemeenten Montfoort en IJsselstein 

De colleges van de gemeenten Montfoort en IJsselstein, 

Overwegende dat, 

l.ln 2008-2009 op instigatie van de vijf "Lopikerwaard"-gemeenten onder andere in de 
gemeenten Montfoort en IJsselstein kwaliteitsmetingen zijn verricht; 

2. Dat het intensiveren van regionale samenwerking ën het ontwikkelen van een nadere visie 
hierop een van de aanbevelingen uit deze kwaliteitsmetingen is; 

3. Dat adviesbureau Berenschot ten behoeve van richting geven aan de uitwerking van het 
bij punt 2 genoemde in de eerste helft van 2011 een verkennend onderzoek heeft verricht 
naar samenwerkingsmogelijkheden in de gemeenten in de Lopikerwaard (Lopik, Montfoort, 
Oudewater, Woerden en IJsselstein); 

4. Dat het inzetten op een samenwerkingsagenda in de deelalliantie Montfoort en IJsselstein 
een van de aanbevelingen uit het bij punt 3 genoemde onderzoek is; 

5. Dat de gemeenteraad van Montfoort (d.d. 10-10-2011) en de gemeenteraad van 
IJsselstein (d.d. 15-09-2011) omtrent samenwerking het volgende hebben besloten: 

A Samenwerking in een deelalliantie Montfoort - IJsselstein nader te verkennen. 
B Samenwerkingsafspraken uit te werken en aan de raden voor te leggen. 
C Samenwerkingsinitiatieven tevens aan de gemeenten Lopik, Oudewater en 

Woerden voor te leggen ten behoeve van mogelijke aansluiting, onder de 
voorwaarde dat dit niet tot vertraging van het ingezette proces tussen Montfoort 
en IJsselstein leidt. 

6. Dat ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van een samenwerkingsagenda 
Montfoort-IJsselstein bestuurlijke afspraken noodzakelijk zijn; 

7. Dat bestuurlijke afspraken een helder kader voor samenwerking moeten verschaffen 
alsmede een gemeenschappelijk beeld en verwachtingen van de samenwerking; 

8. Dat in dit bestuursconvenant derhalve afspraken over de manier van samenwerking 

worden vastgelegd; 

9. Dat dit bestuursconvenant een bestuurlijk afsprakenkader is en geen werkdocument 
waarin de inhoud van de samenwerking op uitvoeringsniveau wordt omschreven; 

10. Dat dit bestuursconvenant vanwege het kaderstellende karakter en de afspraken 
hierover in de bij punt 5 genoemde raadsbesluiten ter besluitvorming aan de raden wordt 
voorgelegd. 

BESLUITEN ALS VOLGT 

Doelstelling van de samenwerking 
l.Het doel van de samenwerking is om: 
a) de bestuurskracht van beide zelfstandige gemeenten te versterken; 
b) een hogere kwaliteit van dienstverlening te realiseren; 
c) de organisaties te versterken door vermindering van de kwetsbaarheid en daarmee de 

continuïteit van de uitvoering te waarborgen; 
d) een gezamenlijk toekomstperspectief te realiseren, waarbij sprake is van twee 

gemeenteraden en colleges, twee secretarissen en een kleine flexibele ambtelijke 
organisatie met ieder een eigen bestuursondersteuning en klantcontactcentrum (KCC). 

[l] 

Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 5 van 7 



Overige documenten gr - 70 

De focus ligt hierbij op de dienstverlening aan de eigen inwoners op lokaal niveau. De 
inwoners ondervinden geen hinder van de activiteiten in de backoffice. Streefdatum 
voor realisatie van de fundamenten van dit nieuwe toekomstperspectief is 1 januari 
2014. 

e) door middel van een bundeling van krachten een stevigere rol te spelen bij het 
behartigen van ons gezamenlijke strategisch belang van de bescherming van ons 
landschap in het Groene Hart. 

Dit bestuursconvenant respecteert bestaande samenwerkingsverbanden van beide 
gemeenten en sluit nieuwe samenwerkingen op bepaalde beleidsterreinen met andere 
gemeenten niet uit. De gemeenten Montfoort en IJsselstein spreken af elkaar hierover te 
informeren ten behoeve van eventuele gezamenlijke aansluiting bij nieuwe 
samenwerkingsverbanden. 

De gemeenten Lopik, Oudewater en Woerden worden geïnformeerd over de 
samenwerkingsinitiatieven van Montfoort en IJsselstein en geïnviteerd tot eventuele 
deelname, onder de voorwaarde dat het ingezette samenwerkingsproces geen vertraging 
oploopt. Onder samenwerkingsinitiatieven wordt ook verstaan de eventuele gezamenlijke 
aansluiting bij nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Samenwerkingsterreinen 
De samenwerking ligt in eerste instantie op het terrein van de bundeling van (strategische) 
beleidsontwikkeling. Deze samenwerking richt zich onder andere op die onderwerpen die 
vanuit het Bestuursakkoord op ons afkomen, zoals de overheveling van de 
verantwoordelijkheid van de gehele jeugdzorg en de overheveling van taken vanuit de 
AWBZ. 

Daarnaast wordt de ontwikkeling van de klantcontactcentra gesynchroniseerd. 
Verdere samenwerking kan gevonden worden in de actieve participatie van de gemeente 
Montfoort in het traject van organisatieontwikkeling zoals gemeente IJsselstein dit 
momenteel uitvoert en dat moet leiden tot de oprichting van een zogenaamde 'regie
organisatie', waarbij uitvoerende onderdelen via samenwerking met andere 
overheidsorganisaties op afstand worden geplaatst. 

Beide gemeenten kunnen hierbij een afwijkend tijdspad hanteren als het gaat om de 
feitelijke realisatie van die samenwerking. 

Stuurgroep 
De Stuurgroep samenwerking Montfoort-IJssèlsteih bestaat uit de beide portefeuillehouders 
regionale samenwerking (dit betreft in beide gemeenten' de burgemeester) en beide 
gemeentesecretarissen. De stuurgroep draagt verantwoordelijkheid voor het realiseren van 
de samenwerkingsafspraken en rapporteert ieder kwartaal aan de colleges en informeert de 
gemeenteraden. 

Werkgroep en Samenwerkingsagenda 
De Werkgroep samenwerking Montfoort-IJsselstein bestaat uit de gemeentesecretarissen 
van de gemeenten Montfoort en IJsselstein, aangevuld met vanuit iedere gemeente twee 
MT-leden. De werkgroep stelt in overleg met de stuurgroep een samenwerkingsagenda op 
en voert regie op de uitvoering van deze agenda. De werkgroep rapporteert ieder kwartaal 
aan de stuurgroep over de voortgang. 
De samenwerkingsagenda wordt vooraf ter accordering voorgelegd aan de beide colleges en 
ter inzage gelegd voor de beide gemeenteraden. 

Ondernemingsraden 
Beide ondernemingsraden zijn actief geïnformeerd en worden ook bij de feitelijke 
uitwerking actief betrokken. 

[2] 
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Financiën 
Aan de uitvoering van dit convenant zijn in principe geen organisatiekosten verbonden 
omdat het de uitvoering van eigen gemeentelijke taken betreft. Gemeenten stellen vanuit 
de eigen organisaties capaciteit beschikbaar. 
Uitvoering van samenwerkingsprojecten vindt plaats binnen de middelen die ter beschikking 
zijn volgens de door de gemeenteraden vastgestelde begrotingen en/of nader vast te stellen 
begrotingswijzigingen. Binnen de uit te werken projectvoorstellen wordt aangegeven op 
welke wijze de financiële bijdrage van de gemeenten wordt ingevuld. 

Slotbepalingen 

Dit convenant wordt aangegaan voor de bestuursperiode 2010-2014 en blijft ook in de 
daaropvolgende bestuursperiode in stand tot het moment van beëindiging door één van of 
beide partijen. De beide colleges kunnen verzoeken doen tot eventuele wijziging van het 
convenant en hiertoe besluiten na onderling overleg en consultatie van de gemeenteraden 
over deze wijziging. 

Bij eventuele opzegging van het convenant bestaat geen recht op schadevergoeding over en 
weer. 

Ondertekend te.... Op. . . . 

Namens het college van Montfoort: 

Namens het college van IJsselstein: 

Geaccordeerd in de raadsvergadering van Montfoort op '.. en van IJsselstein op 
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