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Onderwerp: 

Onderzoek Bureau Berenschot naar samenwerkingsmogelijkheden in de Lopikerwaard. 

Kennisnemen van: 

De conclusies van het onderzoek van Bureau Berenschot naar samenwerkingsmogelijkheden in de 
Lopikerwaard. 

Inleiding: 

Op 10 februari 2011 hebben wij u een raadsinformatiebrief gestuurd, waarin we u informeerden over 
het onderzoek naar de samenwerking in de Lopikerwaard. Op 31 mei 2011 heeft bureau Berenschot 
het eindresultaat van dit onderzoek in de vorm van een rapportage aan de gemeenten aangeboden. 

De aanleiding voor het onderzoek was de bestuurskrachtmetingen die in de gemeenten hebben 
plaatsgevonden. Daaruit bleek de noodzaak om een visie te vormen op regionale samenwerking, 
vooral vanwege de toenemende complexiteit van gemeentelijke en regionale opgaven. Een tweede 
aanleiding werd gevormd door de noodzaak tot bezuinigen. Helderheid over mogelijke 
schaalvoordelen kan de gemeenten richting geven bij het nader uitwerken van bezuinigingsplannen. 

Onderzoeksvraag 
Door bureau Berenschot is op basis van de onderstaande vragen de mogelijkheid van samenwerking 
in de Lopikerwaard onderzocht: 

1. Analyseer mede aan de hand van de kwaliteitsrapporten en toekomstvisies de 
samenwerkingsmogelijkheden voor de gemeente Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden 
en IJsselstein, zodat de gemeenten een visie op samenwerking kunnen definiëren; 

2. Stel aanbevelingen op voor een samenwerkingskader (strategisch platform en bestuurlijke 
visie) waarmee de gemeenten zowel efficiency als gemeentelijke en regionale 
bestuurskracht kunnen vergroten. 

Kernboodschap: 

Conclusies onderzoek Berenschot 
DoorBerenschot zijn de volgende conclusies getrokken: 

1. Er zijn meer belemmeringen dan kansen voor samenwerking tussen de vijf gemeenten, 
omdat de Lopikerwaard gemeenten geen natuurlijke partners van elkaar zijn. Dit vanwege 
het ontbreken aan een gemeenschappelijke oriëntatie op sociaal vlak (scholen, wonen, 
werken, CWI, etc). Berenschot concludeert dat de oriëntatie van de burgers vaak Oost-
West in plaats van Noord-Zuid gericht. Dit geldt in wezen ook voor infrastructurele en 
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natuurlijke landschappelijke verbindingen. Overigens zijn wij van mening dat dit voor 
Woerden juist Noord-Zuid is. 
Een ander aspect is, dat geen van de vijf gemeenten de bereidheid heeft om het collectief 
van de vijf gemeenten als exclusief niveau van samenwerking te beschouwen. 

2. Zo door gaan met het inzetten op samenwerking in het collectief van de vijf gemeenten 
heeft geen zin, gelet op de eerste conclusie. Het inzetten op samenwerking tussen de vijf 
gemeenten werkt bovendien remmend op het eigen ontwikkelingsperspectief van de 
gemeenten. 

3. Niets doen is geen optie, gezien de opgaven die op de gemeente afkomen zoals 
decentralisatie van Rijkstaken (WMO, WWB, WSW, AWBZ, Jeugdzorg etc), de 
toenemende complexiteit aan regelgeving en het meer ketengericht en regionaal moeten 
organiseren van de uitvoering. 

4. Samenwerking in kleinere verbanden Nikt wel perspectiefvol. Een samenwerkingsagenda 
voor de vijf Lopikerwaard gemeenten biedt geen perspectief. In een kleiner verband zijn er 
wel kansen. 

Aanbevelingen 
Op basis van het ingestelde onderzoek doet bureau Berenschot de volgende vijf aanbevelingen: 

1. Continueer de samenwerking in Lopikerwaardverband met het collectief van de vijf 
gemeenten op het terrein van het landschap (Groene Hart); 

2. Zet niet langer in op (uitbouwen van) de samenwerking in de Lopikerwaard met exclusief het 
collectief van de vijf gemeenten en kies het collectief ook niet als het natuurlijk startpunt van 
samenwerkingsgesprekken; 

3. Geef elkaar de ruimte voor een eigen ontwikkelspoor voor samenwerking, al dan niet met 
andere gemeenten uit de Lopikerwaard; 

4. Bied duidelijkheid aan elkaar; 
5. Zet in op een alternatieve samenwerkingsagenda en organiseer vanuit inhoudelijke opgaven 

en oriëntatie van de gemeenten de samenwerking langs het spoor: 
Montfoort en IJsselstein; 
Oudewater en Woerden; 
Lopik met derden. 

Vervolg: 

Op basis van deze rapportage blijven we in gesprek over samenwerkingskansen. 
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