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Start onderzoek samenwerking Lopikerwaard 

Kennisnemen van: 

Door middel van deze brief informeren wij u over het onlangs gestarte onderzoek naar samenwerking 
in de Lopikerwaard. 

Inleiding: 

De gemeenten in de Lopikerwaard (Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein) bezinnen 
zich over de wijze waarop intergemeentelijke samenwerking in de regio de komende jaren het beste 
structureel georganiseerd kan worden. Het gaat daarbij enerzijds om concrete onderwerpen die voor 
samenwerking in aanmerking komen en anderzijds om een goede vorm en samenstelling van deze 
samenwerking. Op onderdelen vindt tussen de gemeenten al samenwerking plaats. Dit vindt echter 
onvoldoende volgens een vaste structuur en vooraf vastgesteld kader plaats. Er is behoefte ontstaan 
aan duurzame en minder gefragmenteerde samenwerking die een duidelijke meerwaarde biedt voor 
de gemeentelijke en regionale bestuurskracht. We verkennen daarom de mogelijkheden hiertoe door 
middel van een onderzoek. De resultaten van dit onderzoek moeten een basis bieden voor de 
ontwikkeling van een strategisch kader en een gezamenlijke bestuurlijke visie op regionale 
samenwerking. 

Kwaliteitsmetingen 
De aanleiding voor deze verkenning van samenwerkingsmogelijkheden wordt ten eerste gevormd 
door de kwaliteitsmetingen die in 2008 en 2009 in de gemeenten hebben plaatsgevonden. Uit deze 
metingen kwam de noodzaak naar voren tot het ontwikkelen van een visie op regionale 
samenwerking, als onderdeel van een brede toekomstvisie. In de aanbevelingen van de 
kwaliteitsmetingen zijn strategische keuzen voor (structurele) samenwerking genoemd als 
noodzakelijke stap in verband met de toenemende complexiteit van gemeentelijke en regionale 
opgaven. 

Ter uitvoering van de kwaliteitsmetingen hebben de gemeenten inmiddels toekomstvisies vastgesteld 
of zijn zij daar mee bezig. In deze toekomstvisies wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen en 
ambities op de (middel-)lange termijn, onder meer op het gebied van intergemeentelijke 
samenwerking. Een concrete vorm van samenwerking en/of een keuze van samenwerkingspartners is 
hierin echter niet uitgewerkt. Daarvoor is een nadere verkenning noodzakelijk. 
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Bezuinigingen 
Een tweede aanleiding wordt gevormd door de economische crisis die gemeenten tot ingrijpende 
bezuinigingen noodzaakt. Helderheid over mogelijke schaalvoordelen die intergemeentelijke 
samenwerking kan bieden voor met name operationele taken, geeft de gemeenten de komende jaren 
richting bij het nader uitwerken van bezuinigingsplannen en het herdefiniëren van ambities. 

Decentralisatie 
Tot slot worden gemeenten steeds meer geconfronteerd met uitbreidingen van het takenpakket door 
decentralisatie. Denk aan één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in 
de AWBZ. Door nu te investeren in samenwerking in de regio, zijn we in staat deze ontwikkelingen op 
te vangen. 

Kernboodschap: 

Collegebijeenkomst over samenwerking 
De colleges van de Lopikerwaardgemeenten hebben tijdens een bijeenkomst in de zomer van 2010 
met elkaar afgesproken de mogelijkheden voor samenwerking nader te verkennen. Een werkgroep 
bestaande uit de secretarissen van de vijf gemeenten kreeg de opdracht hiermee aan de slag te gaan. 
Besloten is een verkennend onderzoek te laten doen door een onafhankelijk adviesbureau. Na het 
formuleren van een onderzoeksvraag is eind 2010 een offertetraject doorlopen. Dit vond plaats in 
overleg met de provincie Utrecht, di&een financiële bijdrage levert aan het onderzoek naar regionale 
samenwerking. 

Onderzoek door adviesbureau Berenschot 
Inmiddels is adviesbureau Berenschot geselecteerd om een verkennend onderzoek te verrichten naar 
samenwerking in de Lopikerwaard. Samengevat verloopt dit als volgt: 
In de 2e week van januari is gestart met dossieronderzoek. Daarna volgen een startbijeenkomst met 
de gemeentesecretarissen en duo-interviews met een vertegenwoordiging uit het college en het 
management. 
Na het dossieronderzoek en de gesprekken volgt een analyse. Vervolgens worden de uitkomsten van 
de verkenning aan de orde gesteld in een bestuurlijke conferentie met de vijf voltallige colleges. De 
werkconferentie moet resulteren in uitspraken over de ambities en randvoorwaarden voor 
samenwerking. Dit moet richting geven aan de samenwerking dan wel leiden tot de conclusie dat 
samenwerking (in het geheel of binnen bepaalde allianties) geen optie is. Ingezet wordt op afronding 
van het onderzoek in het voorjaar van 2011. 

Kosten van het onderzoek en bijdrage van de provincie 
De kosten van het verkennende onderzoek bedragen € 21.220,- excl. BTW. De provincie heeft een 
financiële bijdrage toegezegd ter hoogte van € 10.000,-. Voor de resterende kosten worden afspraken 
gemaakt over een verdeling naar rato naar inwoneraantal van de vijf deelnemende gemeenten. 
De provincie vervult bij het onderzoek verder geen inhoudelijke of actieve toezichthoudende rol. Wel 
wil de provincie geïnformeerd worden over de voortgang en uitkomsten van het onderzoek en wenst 
de gedeputeerde de bestuurlijke conferentie bij te wonen. Op korte termijn vindt een overleg plaats 
met de burgemeesters van de Lopikerwaard en de gedeputeerde, als vervolg op een overleg dat eind 
september jl. plaatsvond. 
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Informatie 
Het onderzoek betreft een eerste verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden in de 
Lopikerwaard. In deze fase is het college betrokken en wordt u als raad geïnformeerd. Dit vindt plaats 
door middel van brieven en eventueel door middel van mondelinge informatie van de 
protefeuillehouder tijdens commissievergaderingen. Na de afronding van de eerste verkenning zal uw 
betrokkenheid en rol verder gestalte moeten krijgen omdat dan kaders voor verdere samenwerking 
worden gesteld. Hierover zullen wij tijdig met u van gedachten wisselen. 
Wij zullen u de komende maanden informeren over de voortgang van het onderzoek. 

Vervolg: 

Bijlagen: 

De secretaris De burgemeester 

W. Wieringa u mr. H.W. Schmidt 
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