










Scope discussie en overzicht Verbonden Partijen.  
 
Bij de discussie rond de strategische positie van Woerden en de regionale samenwerking is het zinnig 
in dit kader kort in beeld te brengen over welke samenwerkingen wij willen spreken. In de 
programmabegroting 2019-2022 staat een overzicht van de verbonden partijen (pp. 135-153) Het 
college wil het gesprek met u aangaan over  ‘strategische’ samenwerkingen. Een strategische 
samenwerking is in dit kader een samenwerking waarbij op de lange termijn wordt samengewerkt om 
een bepaald maatschappelijk effect te bereiken, bijvoorbeeld economische ontwikkeling. Het hoeft 
hierbij niet altijd op voorhand duidelijk te zijn hoe dit doel bereikt moet worden en er kunnen in het 
kader van de samenwerking verschillende programma’s en projecten worden opgezet om het doel te 
bewerkstelligen. De U10 is bij uitstek zo’n samenwerking. Woerden heeft hierbij een keus tot (de mate 
van) deelname en kan invloed uitoefenen op de koers van de samenwerking. 
 
Er zijn echter ook veel samenwerkingsverbanden die we niet in de discussie willen meenemen. Er zijn 
bijvoorbeeld samenwerkingen die voor Woerden van groot strategisch belang zijn, maar waar 
Woerden een beperkte of geen keus tot deelname heeft en een (zeer) beperkte invloed heeft op de 
koers en het functioneren van de samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat deze 
samenwerking voor Woerden een wettelijke taak uitvoert en daar als gemeenschappelijke regeling 
een eigen organisatie en eigen middelen voor heeft. De VRU kan bijvoorbeeld worden gezien als zo’n 
organisatie. Het is hierdoor niet zo zinnig dit soort samenwerkingsverbanden bij de discussie te 
betrekken.  
 
Ook zijn er operationele samenwerkingen die een zeer beperkt maar heel helder doel dienen door de 
uitvoering van een concrete dienst voor de leden op zich te nemen. Hoewel Woerden een keus tot 
deelname heeft en invloed op de koers van zo’n samenwerking, is er een duidelijk negatieve 
businesscase om de uitvoering weer in eigen hand te nemen. Ook deze samenwerkingen willen we 
niet in de discussie betrekken. Een voorbeeld hiervan is de Coöperatie Parkeerservice 
Utrecht/Amersfoort.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen waarbij wordt aangegeven welke in de 
discussie worden betrokken of niet en waarom: 
 

 Samenwerking Betrekken reden 

1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) X Uitvoering wettelijke taak 

2.  Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en 
Lopikerwaard 

X Operationele samenwerking 

3.  Coöperatie Parkeerservice Utrecht/Amersfoort X Operationele samenwerking 

4.  Afvalverwijdering Utrecht (AVU) X Operationele samenwerking 

5.  Ferm Werk X  Uitvoering wettelijke taak 

6.  Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
Regio Utrecht GGDrU 

X Uitvoering wettelijke taak 

7.  Omgevingsdienst Regio Utrecht X Uitvoering wettelijke taak 

8.  Stichting urgentieverlening West-Utrecht X Operationele samenwerking 

9.  Bank Nederlandse Gemeenten X Gebrek aan invloed op keus tot 
deelname of koers 

10. Vitens X  Gebrek aan invloed op keus tot 
deelname of koers 

11.  Regiobibliotheek het Groene Hart X Operationele samenwerking 

12.  Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht 
NoordWest (RBL UNW) 

X Operationele samenwerking 

13. Recreatieschap de Stichtse Groenlanden X Operationele samenwerking 

    

14.  U10 V Strategische samenwerking met 
keus tot (mate van) deelname 

15.  Alphen-Gouda-Woerden (AGW) V Strategische samenwerking met 
keus tot (mate van) deelname 

16.  Lopikerwaard V Strategische samenwerking met 
keus tot (mate van) deelname 

17. Economic Board Utrecht V Strategische samenwerking met 
keus tot (mate van) deelname 

18.  Gebiedscommissie Utrecht West V Strategische samenwerking met 
invloed op koers 



19.  Utrecht West inkoop en monitoring V Strategische samenwerking met 
keus tot (mate van) deelname.  
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