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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de heer Hoogeveen 
van de Fractie van D66 

over de samenwerking tussen Oudewater en Woerden 

Beantwoording van de vragen: 
l Vraag 1: 
Herkent u het beeld dat in de motie wordt geschetst over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de 
DVO tussen Oudewater en Woerden? 

Antwoord 1: 
Nee, dat beeld herkennen wij niet 

Vraag 2: 
Bent u bekend met uitlatingen van een van de raadsleden van de Oudewaterse coalitiepartij 'De 

: Onafhankelijken', waarin deze klip en klaar stelt dat de schuld voor het niet naleven van de DVO bij de 
gemeente Woerden ligt? Wordt die opvatting gedeeld door het college van Oudewater? Deelt u deze 

'. opvatting, of neemt u afstand van deze opvatting? 

Antwoord 2: 
Ja, wij zijn bekend met de uitlatingen. 

' Het is niet aan ons over een standpunt van het College van Oudewater te communiceren. 
Wij nemen afstand van deze opvatting. 

Vraag 3: 
De motie en de uitlatingen zoals hierboven bedoeld, zeker in samenhang met elkaar, geven het beeld dat 
er gerede kans is dat een meerderheid van de gemeenteraad van Oudewater zich zou willen terugtrekken 
uit de ambtelijke samenwerking. Zou dat een reële mogelijkheid zijn voor Oudewater en zou u bereid zijn 
om daar medewerking aan te verlenen? 

Antwoord 3: 
In de DVO, artikel 18, staat: 
"Tot 1 januari 2021 is beëindiging van de DVO niet mogelijk. Vanaf die datum is beëindiging mogelijk per 1 
januari van elk daaropvolgend jaar, met inachtname van een minimale opzegtermijn van 18 maanden en na 
een daartoe strekkend besluit van de gemeenteraad. De kosten die samenhangen met de beëindiging zijn 
in principe voor rekening van de opzeggende partij." 

Wij gaan ervanuit dat de afspraken in de DVO door beide partijen nageleefd worden. 

Vraag 4: 
Kunt u de raad een RIB doen toekomen waarin u de raad informeert over de stand van zaken van de 
i ambtelijke samenwerking met Oudewater, waarbij specifiek wordt ingegaan op de zaken zoals die naar 
•voren zijn gebracht in de motie die door Oudewater is aangenomen? Kunt u in die RIB ook aangeven in 
hoeverre de samenwerking met Oudewater 'op koers is', dat wil zeggen of de inwoners van Oudewater 
gebaat zijn bij de samenwerking en of de inwoners van Woerden gebaat zijn bij de samenwerking, en 



indien dat niet het geval is, waarom de samenwerking dan toch dient te worden voortgezet? Zo jä, is het 
mogelijk deze RIB uiterlijk 1 oktober aan de raad te verzenden? 

Antwoord 4: 
Middels de bestuursrapportages worden de raden van Oudewater en Woerden geïnformeerd. In de 
bestuursrapportage van Oudewater is zichtbaar hoe de uitvoering van de dienstverlening aan Oudeŵater 
'op koers ligt'; in de bestuursrapportage van Woerden wordt in programma 1 gerapporteerd over de 
voortgang van het samenwerkingsproces. De samenwerking met Oudewater, en de nieuwe, 
samengevoegde organisatie, zijn nu een half jaar onderweg. Er gaat veel goed, en er zijn ook. 
doorontwikkel- en verbeterpunten die ter hand genomen worden door de organisatie. 

In de primaire dienstverlening aan burgers van Oudewater en Woerden is in principe niets veranderd. Eind 
2014 is er een onderzoek "waarstaatjegemeente" (burgerpeiling en ondernemerspeiling) uitgevoerd in 
beide gemeenten als nulmeting. Daarover bent u per RIB 15R.00269 geïnformeerd. In 2016 worden die 
metingen herhaald en kan zichtbaar worden wat er veranderd is in de mening van burgers en ondernemers 
met betrekking tot de dienstverlening door de gemeente. Daarvoor is het nu nog te vroeg. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanuřnmer: 15.014751 

De secretaris De burgemeester 

drs. M.H.J. varüŵäìĵsbergen 



Van: 
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Aan: 
CC: 
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Bijlagen: 

Plukaard, Wendy 
maandag 20 jul i 2015 13:30 
raadsleden@woerden.nl 
Stadhuis; IConcernzaken;!Burgemeester en wethouders 
ex artikel 40 vragen: D66 inzake samenwerking Oudewater - Woerden 
artikel 40 vragen d66 inz samenwerking oudewater_woerden.pdf 

Aan: de leden van de Raad 

Bijgaand treft u schriftelijke vragen aan van de fractie van D66. De vragen gaan over de samenwerking tussen Oudewater en 
Woerden. Conform het Reglement van Orde heeft het college dertig dagen tot 20 augustus 2015 om de vragen te beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

Wendy Plukaard 

Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 805 I https://aemeenteraad.woerden.nl 
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Woerden, 18 juli 2015 

Betreft: artikel 40-vragen samenwerking Woerden-Oudewater 

Geacht college, 

Op 9 juli j l . is in de gemeenteraad van Oudewater een motie aangenomen over de afname van 
ambtelijke diensten van de gemeente Woerden. De strekking van de motie is dat de indieners het 
college van B&W van Oudewater verzoeken om de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen 
Oudewater en Woerden (beter) na te leven en in overleg te treden over het herstel van 'weeffouten'. 
De fractie van D66 heeft hierover de volgende vragen: 

1. Herkent u het beeld dat in de motie wordt geschetst over de wijze waarop uitvoering wordt 
gegeven aan de DVO tussen Oudewater en Woerden? 

2. Bent u bekend met uitlatingen van een van de raadsleden van de Oudewaterse coalitiepartij 
'De Onafhankelijken', waarin deze klip en klaar stelt dat de schuld voor het niet naleven van 
de DVO bij de gemeente Woerden ligt? Wordt die opvatting gedeeld door het college van 
Oudewater? Deelt u die opvatting, of neemt u afstand van die opvatting? 

3. De motie en de uitlatingen zoals hierboven bedoeld, zeker in samenhang met elkaar, geven 
het beeld dat er gerede kans is dat een meerderheid van de gemeenteraad van Oudewater 
zich zou willen terugtrekken uit de ambtelijke samenwerking. Zou dat een reële mogelijkheid 
zijn voor Oudewater en zou u bereid zijn om daar medewerking aan te verlenen? 

4. Kunt u de raad een RIB doen toekomen waarin u de raad informeert over de stand van zaken 
van de ambtelijke samenwerking met Oudewater, waarbij specifiek wordt ingegaan op de 
zaken zoals die naar voren zijn gebracht in de motie die in Oudewater is aangenomen? Kunt 
u in die RIB ook aangeven in hoeverre de samenwerking met Oudewater 'op koers is', dat wil 
zeggen of de inwoners van Oudewater gebaat zijn bij de samenwerking en of de inwoners 
van Woerden gebaat zijn bij de samenwerking, en indien dat niet het geval is, waarom de 
samenwerking dan toch dient te worden voortgezet? Zo ja, is het mogelijk deze RIB uiterlijk 1 
oktober aan de raad te verzenden? 

Graag ontvangen wij bij elk van de gestelde vragen een adequate toelichting. 

Met vriendelijke groet, 

Heerd Jan Hoogeveen 
Fractievoorzitter D66 Woerden 
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