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INZICHT & UITZICHT 
Evaluatie van de ambtelijke samenwerking Woerden – 

Oudewater, vanuit het perspectief van de gemeente Woerden 

 

PRESENTATIE GEMEENTERAAD 
 
 

WOERDEN | 13 juni 2019 
 
 

Stan van de Laar | Joël Wieme 



INHOUD 

• Achtergrond, aanleiding en vraagstelling 

• Bevindingen 

• Aanbevelingen 
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Achtergrond, aanleiding en vraagstelling voor de evaluatie 

2019 

Achtergrond en vraagstelling 

• Woerden/Oudewater sinds 1 januari 2015 

operationeel 

• Per 1 januari 2016 is team Oudewater 

ingesteld 

• Lastige start van samenwerking 

Woerden/Oudewater: tussentijdse evaluatie 

• Dvo sinds 1 januari 2015 voor een periode van 

zes jaar  

• In dvo afgesproken dat Woerden/Oudewater te 

evalueren vóór 1 juli 2019 

 

Deelvragen 

1. Wat is de meer- en/of minderwaarde van de 

samenwerking voor de gemeente Woerden? 

2. In hoeverre zijn de invulling van het 

opdrachtnemerschap de onafhankelijke 

bevoegd- en verantwoordelijkheden van het 

college van Woerden geborgd? 

3. Welke risico’s in de samenwerking zijn er? 

4. Wat zijn de ervaringen van de gemeente 

Oudewater in de rol van klant? 
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Bevindingen 1 

Meerwaarde van de samenwerking voor Woerden is relatief 

beperkt  

• De meerwaarde van de samenwerking is voor 
Woerden relatief beperkt… vergeleken met de 
relatief grote meerwaarde voor Oudewater 

 

 

• Wel is ambtelijke organisatie op onderdelen 
robuuster geworden 

 

 

• Aantrekkelijker werkgever, medewerkers meer 
kansen 

 

 

 

• Kwantitatief meer-/minderwaarde niet concreet 
te duiden 

 

 

• Geen 0-meting, ureninzet niet geregistreerd, 
geen verrekenmodel 
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Bevindingen 2 

Onafhankelijke bevoegd- en verantwoordelijkheden college 

geborgd  

• Onafhankelijke bevoegd- en 
verantwoordelijkheden van het college en de 
raad van Woerden zijn geborgd 

 

• Woerden is een autonome gemeente en staat 
voor zijn eigen beleidskeuzes en 
bijbehorende middelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In de uitgangspunten onder de samenwerking 
zijn voorname waarborgen vastgelegd 

 

 

• …die deze onafhankelijke positie van het 
gemeentebestuur Woerden waarborgen 

 

 

• …zoals het volledig juridisch eigenaarschap 
van de ambtelijke organisatie  
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Bevindingen 3 

De samenwerking kent twee voorname risicofactoren 
 

 

• Beperkte politieke en inhoudelijke 

verbondenheid gemeenten 

 

• Geen inzicht in kostenpatronen 
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Bevindingen 4 

Ervaringen van de gemeente Oudewater als klant 
 

Het college van Oudewater… 

• …ziet meerwaarde in professionaliteit, afgenomen kwetsbaarheid en positie regio 

• …is positief over integratie van team Oudewater in de Woerdense organisatie 

• …is positief over de rolneming van de GS van Oudewater in de Woerdense directie 

• …is kritisch over (kosten) van de ‘Woerdense maat’ 

• …hecht waarde aan lokale eigenheid, maatwerk, betrokkenheid medewerkers en 

herkenbaarheid als autonome gemeente 

 

• College Oudewater wil - met behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid – dvo continueren: 

looptijd 8-10 jaar 
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Aanbeveling 1 

Sluit nieuwe dvo af… 

 

• …en kies voor een overzichtelijke periode van 

4 jaar 

 

• …en laat einddatum niet samenvallen met 

verkiezingsjaar 

 

• … en herijk de financiële afspraken met 

Oudewater 

 

 

 

 

Want: 

• ‘Point of no return’ gepasseerd 

• Ontvlechting negatieve impact op het 

gemeentebestuur Woerden 

• Samenwerking is flexibeler door 

overzichtelijke looptijd 

• Makkelijker aan te passen op de dan 

geldende opgaven en ambities 

• Waar ambtelijke samenwerking nu wellicht 

goede organisatievorm is, kan in 2025 een 

ander model nodig zijn 
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Aanbeveling 2 

Formuleer helder wat de samenwerking voor Woerden moet 

opleveren  

• Vertaal dit naar concrete (sub)doelen en 

resultaatgebieden 

 

• Start een proces om met Oudewater te 

spreken over het perspectief op de 

samenwerking op de lange termijn 

 

• Betrokkenheid gemeenteraad in dilemma’s 

van samenwerken noodzakelijk 
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Aanbeveling 3 

Herijk de financiële bijdrage van Oudewater aan Woerden 
 

• Pas op met ‘uurtje-factuurtje-systematiek’  

• Samenwerken o.b.v. vertrouwen is een duurzamere basis dan een gedetailleerde 

kostenverdelingssystematiek 

• De omvang van de programmabegroting van Oudewater zal altijd een bepaalde ‘rem’ geven op 

de claim 

• Herijk eenmalig de structurele bijdrage van Oudewater aan Woerden 

• Leg in nieuwe dvo vast hoe om te gaan met nieuwe ontwikkelingen met structureel of incidenteel 

effect 

• Geef inspanningen tot nieuwe systematiek meer- en minderkosten van projecten een impuls 
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Aanbeveling 4 

Werk verder aan standaardisering processen en harmonisatie 

beleid  

• Geef verdere standaardisering van werkprocessen en de harmonisatie van beleid een impuls 

• …om verdere integratie te bevorderen en efficiëntiewinst te behalen 

• …en maak directielid Woerden / GS Oudewater hiervoor programmaverantwoordelijk 

 

• Maak helder wat couleur locale is en wat het niet is 

www.svdl.nl 11 



Contactgegevens: 

SVDL 

info@svdl.nl 

www.svdl.nl 

06 – 124 62 946 

Stan van de Laar 

managing partner 

s.vandelaar@svdl.nl 

06 – 30 37 29 97 

Joël Wieme 

adviseur 

j.wieme@svdl.nl 

06 – 36 46 73 04 


