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RAADSINFORMATIEBRIEF 

19R.00457 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 3 juni 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht 

Portefeuille(s)  : Regionale samenwerking inclusief Oudewater 

Contactpersoon : Doggenaar, R 

Tel.nr. : 8434 

E-mailadres : jansen.m@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
 

Dienstverleningsovereenkomst Oudewater – Woerden (DVO) 

 

Kennisnemen van: 
 

De raadsbehandeling van de evaluatie en het maken van afspraken over een ongewijzigde voortgang of 
aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst zal in Oudewater op 11 juli 2019 plaatsvinden. Hiermee 
wordt afgeweken van de tijdsbepaling opgenomen in artikel 18 lid 2 van de dienstverleningsovereenkomst.  

 

Inleiding: 
 

Op 20 december 2013 hebben de gemeenten Oudewater en Woerden een Kaderstellende 
Dienstverleningsovereenkomst ondertekend. De dienstverleningsovereenkomst vormt de juridische basis 
voor de ambtelijke fusie, die sinds 1 januari 2015 operationeel is. In de dienstverleningsovereenkomst is 
een tijdsbepaling (artikel 18 lid 2) opgenomen over de evaluatie én de te maken afspraken over een 
ongewijzigde voortgang of aanpassing van deze overeenkomst.  
 

De gemeente Oudewater heeft aangegeven niet aan deze tijdsbepaling te kunnen voldoen en heeft ons 
verzocht om uitstel. De reden hiervoor is dat de gemeenteraad in Oudewater pas op 11 juli 2019 hun eigen 
evaluatierapport en bijbehorende aanbevelingen kan behandelen. Op basis van artikel 16 uit de 
dienstverleningsovereenkomst zijn wij met de gemeente Oudewater overeengekomen om af te wijken van 
de tijdsbepaling opgenomen in artikel 18 lid 2 van de dienstverleningsovereenkomst. 

 

 

Kernboodschap: 

 

In artikel 18 lid 2 van de Kaderstellende Dienstverleningsovereenkomst Oudewater – Woerden is bepaald, 
dat de gemeenten Oudewater en Woerden voor 1 juli 2019 de overeenkomst evalueren en afspraken 
maken over een ongewijzigde voortgang of aanpassing van deze overeenkomst. Wij hebben hiervoor, 
binnen door de gemeenteraad gestelde kaders, aan adviesbureau Seinstra Van de Laar opdracht gegeven 
voor het opstellen van een evaluatierapportage. De gemeenteraad van Oudewater heeft een soortgelijke 
opdracht gegeven aan het adviesbureau Common Eye.   
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Het college van Oudewater heeft ons tijdens de gezamenlijke collegevergadering op 21 mei 2019 
mondeling medegedeeld, dat de Oudewaterse gemeenteraad de evaluatie van de huidige 
dienstverleningsovereenkomst en afspraken over een eventuele voortzetting van de overeenkomst pas op 
11 juli 2019 kan behandelen. Hiermee wordt afgeweken van de tijdsbepaling opgenomen in artikel 18 lid 2 
van de dienstverleningsovereenkomst. 
 

Op grond van artikel van artikel 16 uit de dienstverleningsovereenkomst kan er een tussentijdse wijziging in 
de dienstverleningsovereenkomst worden aangebracht. Beide betrokken partijen moeten hier schriftelijk 
mee instemmen. Om de gemeente Oudewater de ruimte te geven om haar evaluatieonderzoek af te ronden 
en deze tijdens de gemeenteraad van 11 juli 2019 te kunnen behandelen, hebben wij ingestemd met het 
toepassen van de bepaling in artikel 16 uit de overeenkomst. Via bijgevoegd document (19.011827) 
stemmen beide partijen schriftelijk in met een afwijking van de tijdsbepaling opgenomen in artikel 18 lid 2.  
 

Voor de gemeente Woerden heeft dit geen consequenties voor de raadsbehandeling van de evaluatie en 
het voorstel over een ongewijzigde voortgang of aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst. De 
raadsbehandeling van deze stukken zal ongewijzigd op 27 juni 2019 plaatsvinden. Uiteraard zijn wij voor 
het maken van afspraken over hoe verder te gaan met de samenwerking wel afhankelijk van de uitkomsten 
van de raadsbehandeling in Oudewater. Nadere afspraken over het vervolgproces kunnen dan ook pas na 
de raadsbehandeling op11 juli 2019 worden gemaakt.   
 

 

Financiën: 
 

 N.v.t. 

Vervolg: 
Op 27 juni 2019 zal de gemeenteraad van Woerden de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst 
behandelen en zich uitspreken over een ongewijzigde voortgang of aanpassing van de overeenkomst.  
 

Op 11 juli 2019 zal de gemeenteraad van Oudewater de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst 
behandelen en zich uitspreken over een ongewijzigde voortgang of aanpassing van de overeenkomst.  
 

Na de raadsbehandeling in Oudewater zullen nadere afspraken over het vervolgproces worden gemaakt. 

 

Bijlagen: 
Akkoordverklaring uitstel evaluatieproces DVO (19.011827) 

 

 



gemeente 
W O E R D E N 

Evaluatieproces Kaderstellende 
Dienstverleninqsovereenkomst Oudewater- Woerden 

In artikel 18 lid 2 van de Kaderstellende Dienstverleningsovereenkomst Oudewater - Woerden is 
bepaald, dat de gemeenten Oudewater en Woerden voor 1 juli 2019 de overeenkomst evalueren en 
afspraken maken over een ongewijzigde voortgang of aanpassing van deze overeenkomst. 

De gemeente Oudewater heeft de gemeente Woerden tijdens een gezamenlijke collegevergadering 
op 21 mei 2019 mondeling geïnformeerd over het feit dat de Oudewaterse gemeenteraad de evaluatie 
van de huidige dienstverleningsovereenkomst en afspraken over een eventuele voortzetting van de 
overeenkomst op 11 juli 2019 zal behandelen. 

Artikel 16 van de Kaderstellende Dienstverleningsovereenkomst Oudewater - Woerden biedt de 
mogelijkheid om de overeenkomst tussentijds te wijzigen, mits beide partijen hier schriftelijk mee 
instemmen. 

Zowel de gemeente Oudewater als Woerden stemmen in met een procedure waarin de gemeente 
Oudewater, in afwijking van het bepaalde in artikel 18 lid 2 van de Kaderstellende Dienstverlenings
overeenkomst Oudewater - Woerden, zich na 1 juli 2019 uitspreekt over een ongewijzigde voortgang 
of aanpassing van de overeenkomst. De gemeente Oudewater zal hiervoor de gemeenteraads
vergadering van 11 juli 2019 gebruiken. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op 28 mei 2019, 

mr. drs. P. Verhoeve 
Burgemeester Oudewater rden 

Gemeente Oudewater 
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