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Voorwoord

Samenwerking is in beweging. Gemeenten staan in de komende periode voor grote opdrachten door nieuwe taken
en bezuinigingen. Gemeenten werken daarom steeds meer samen. In deze bundel staan 18 gemeenten centraal. Ze
geven een kijkje in de keuken en laten zien hoe zij hun samenwerkingsrelaties vormgegeven. Ook tonen ze hun visie
op gemeentelijke samenwerking. Wij zijn zeer verheugd over de openheid van de geïnterviewden. Daardoor is een
interessant overzicht van gemaakte keuzes ontstaan en komen nieuwe inzichten aan het licht over de huidige stand van
zaken in de samenwerkingspraktijk.
Een opvallende uitkomst van dit onderzoek is dat de gemeenten zoeken naar meer overzicht en samenhang tussen de
verschillende samenwerkingsrelaties. We zien een tendens van verzakelijking en verdere professionalisering van het
organiseren van het geheel van samenwerkingsverbanden. Ook is het een interessant te zien dat in de loop van de tijd
duidelijke voorkeuren voor bepaalde samenwerkingsvormen zijn ontstaan.
Deze publicatie is onderdeel van een reeks van het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking, waarin onder
andere de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
participeren. Reden om dit voorwoord gezamenlijk te schrijven is de overdracht van de trekkersrol van het
Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking. Twee jaar lang heeft het Programma Krachtig Bestuur van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voortrekkersrol vervuld voor het Kennisplatform
Intergemeentelijke Samenwerking. In juni 2011 is die rol door de VNG overgenomen in de vorm van het
ondersteuningsprogramma Slim Samenwerken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijft
betrokken als één van de Consortiumpartners van het Kennisplatform.
We hopen dat bestuurders en ambtenaren uit gemeenten en samenwerkingsverbanden met net zoveel interesse deze
publicatie zullen lezen als wij en daar nieuwe inzichten uit halen die de uitvoeringskracht van samenwerking verder
kunnen versterken.
Ralph Pans

Bertine Steenbergen

Voorzitter Directieraad

Directeur Programmadirectie Krachtig Bestuur

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Inleiding
Aanleiding en doelstelling

zitten, is ervoor gekozen om de gesprekken te houden bij

Steeds meer gemeenten organiseren de beleidsontwik-

zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten, met daarbij

keling en/of uitvoering van hun gemeentelijke opgaven

spreiding over het hele land. Deelnemende gemeenten van

binnen samenwerkingsverbanden. Dat heeft te maken

groot naar klein zijn de gemeenten Apeldoorn, Dordrecht,

met een toename van het aantal gemeentelijke taken en

Leiden, Zwolle, Emmen, Deventer, Súdwest-Fryslân,

met een toegenomen complexiteit van die taken. Dat in

Hoorn, Katwijk, Kerkrade, Sluis, Losser, Brummen, Zee-

combinatie met een steeds luider wordende roep om kwali-

wolde, Enkhuizen, Reusel-De Mierden, Littenseradiel en

teit bij toenemende financiële krapte. Gemeenten zoeken

Eemnes.

de samenwerking in de verwachting betere resultaten te
bereiken in de verhouding tussen kwaliteit en kosten. Om

Deze gemeenten hebben ons deelgenoot gemaakt van hun

dat te bereiken moet de samenwerking wel goed georgani-

kennis en ervaringen. Wij hebben deze inzichten rondom

seerd zijn.

visievorming, inrichting en sturing beschreven in de

We zien dat er in de afgelopen jaren een veelheid aan

verschillende hoofdstukken in dit boekje. Het bijzondere

samenwerkingsverbanden en –vormen is ontstaan.

van deze publicatie is de weergave van het “hoe” van de

Samenwerking goed organiseren is geen gemakkelijke

samenwerkingspraktijk. Hoe werkt samenwerken écht?

opgave. De diversiteit in verbanden en vormen is voor veel

Naast de inzichten van vertegenwoordigers uit de praktijk

gemeenten reden om één en ander te ordenen door zowel

wordt ter versterking de koppeling gemaakt met diverse

structuur aan te brengen in de inrichting van samenwer-

praktijkvoorbeelden.

kingsverbanden als in de besturing
daarvan.

Leeswijzer
Wanneer samenwerking een dominante werkwijze wordt

Gegevensverzameling

binnen de gemeente vraagt dit om een nieuwe rolopvat-

Om gemeenten meer houvast te bieden bij het inrichten

ting van de gemeenteli jke organisatie, een andere wijze

van samenwerkingsorganisaties hebben wij deze publica-

van inrichting en een andere wijze van sturen. In de

tie geschreven. Als basis hiervoor zijn diepte-interviews

verschillende hoofdstukken zullen we de diverse “ingredi-

gehouden met ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoor-

enten” om grip te houden op samenwerking de revue laten

digers van 18 gemeenten. Omdat kleine en grote gemeen-

passeren. Voordat we hiermee beginnen schetsen we in het

ten verschillend in het onderwerp samenwerken kunnen

eerste hoofdstuk in het kort de belangrijkste ontwikkelingen
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die hebben geleid tot intensivering en verschuiving van

een totaalbeeld gepresenteerd. Tevens wordt per taakveld

samenwerkingsverbanden.

aangegeven voor welke uitvoeringsvorm doorgaans wordt
gekozen.

Omdat gemeenten steeds meer kiezen voor samenwerking
als werkwijze is het van belang dat hierop een heldere

In het vierde hoofdstuk slaan we de brug tussen de globale

visie wordt ontwikkeld door gemeenten. We belichten

visies zoals deze zijn geformuleerd in het tweede hoofdstuk

de visievorming van gemeenten bij samenwerking in het

en de praktijk van het derde hoofdstuk. We gaan in op

tweede hoofdstuk. Welke visie hebben gemeenten ontwik-

zowel de keuzes die gemeenten maken voor de inrichting

keld op samenwerking en welke criteria hanteren zij? Het

van de samenwerking als voor de wijze waarop ze inhou-

gaat hier naast een visie op het wat, ook om een visie op

delijk en financieel sturen. Hoe zorgen gemeenten ervoor

het hoe. Op welke taken willen gemeenten samenwerken?

dat samenwerkingsverbanden een bijdrage blijven leveren

Hoe willen gemeenten hun taken uitvoeren? Onder welke

aan de doelstellingen zoals de gemeente deze voor ogen

condities willen zij samenwerken met anderen, en wat

heeft? We laten het vijfde hoofdstuk hierop aansluiten door

bepaalt de keuze van de partners waarmee zij samen willen

in te gaan op de resultaten van samenwerking. Wat levert

werken?

samenwerking volgens de geïnterviewden op, in termen
van kwaliteit, continuïteit en efficiëntie?

Een overzicht van de wijze waarop gemeenten verschillende taken uitvoeren wordt in het derde hoofdstuk

Gezien de vele ontwikkelingen die in de toekomst van

gepresenteerd. Om samenwerkingsactiviteiten in perspec-

invloed zullen zijn op samenwerkingsverbanden wordt in

tief te plaatsen is het van belang te achterhalen uit welke

het zesde hoofdstuk dieper ingegaan op een aantal terreinen

verschillende uitvoeringsopties gemeenten kunnen kiezen.

in beweging. Op welke terreinen zoeken gemeenten de

Binnen welke taakvelden voeren gemeenten taken nog

samenwerking, en wat zijn daarbij de belangrijkste uitda-

veelal zelf uit, op welke gebieden besteden ze taken in of

gingen?

uit? Binnen welke taakvelden voeren gemeenten taken
overwegend samen met anderen uit of worden taken

Om af te sluiten met de visie van ervaringsdeskundigen

uitgevoerd in een verzelfstandigde organisatie? Aan de

worden in het zevende hoofdstuk alle geïnterviewden

hand van informatie vanuit verschillende gemeenten met

gepresenteerd met typerende citaten over de wijze waarop

betrekking tot de verschillende uitvoeringsopties wordt

zij aankijken tegen samenwerking.
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Hoofdstuk 1
Achtergronden
1.1 Samenwerking hoog op de agenda

De VNG erkent dit probleem, en heeft in dit kader het
project “Slim samenwerken” gestart. Tevens is de VNG

Samenwerking staat op dit moment hoog op de gemeen-

al jaren deelnemer en sinds juni 2011 trekker van het

telijke agenda. De verwachting is dat het aantal samen-

Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking. Veel

werkingsverbanden van en tussen gemeenten toeneemt.

gemeenten hebben de behoefte aan ondersteuning bij

Niet alleen door de toename van het aantal taken en de

het vormgeven van samenwerking aan de VNG ken-

complexiteit hiervan, maar ook door een afname van de

baar gemaakt. Uit de enquête die de VNG heeft gehou-

financiële middelen. En dat terwijl de eisen die de samen-

den onder gemeentebestuurders en ambtenaren blijkt

leving stelt aan de kwaliteit van de gemeentelijke dienst-

er vooral behoefte te zijn aan ondersteuning bij het

verlening onveranderd hoog blijven. Omdat het Rijk moet

opzetten van samenwerkingsverbanden en het verster-

bezuinigen, worden de gemeenten gekort op het Gemeen-

ken van de uitvoering. Deze publicatie wil hierbij een

tefonds en specifieke gemeentelijke uitkeringen. Daar waar

hulpmiddel zijn.

samenwerking voorheen wat meer “vrijblijvend” was, zal
er in de komende tijd meer sprake zijn van “noodzake-

Het takenpakket van de gemeente zal in de toekomst

lijke” samenwerking als gevolg van de genoemde omstan-

nog meer worden vergroot, met name op het terrein

digheden.

van werk, zorg en jeugd. Gemeenten zullen hierbij
moeten voldoen aan eisen op het gebied van kwaliteit

Meer verbanden, grotere complexiteit

en zij zullen steeds vaker niet langer in hun eentje in

De diversiteit in producten en diensten samen met de

staat zijn, daaraan te voldoen.

diversiteit in samenwerkingsverbanden, maakt dat er een
verscheidenheid aan uitvoeringsvormen is ontstaan, die
voor veel gemeenten lastig te sturen is. Kortom: gemeen-

1.2 Waar staan we?

ten zijn toegegroeid naar de situatie dat ze het scala aan
samenwerkingsverbanden niet goed meer overzien en de

Hieronder beschrijven we de belangrijkste ontwikke-

grip erop dreigen te verliezen. Dit maakt het niet eenvou-

lingen die hebben geleid tot meer samenwerking en we

dig nieuwe samenwerkingsverbanden naar ieders tevreden-

hebben daarbij drie perioden onderscheiden.

heid in te richten.
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Samenwerking vóór 2000

plaats, zoals in 1998 in de provincie Drenthe, waar 34

Gemeenten werken al vóór 2000 veel samen. De samen-

gemeenten omgevormd worden naar 12 gemeenten.

werking in deze periode komt zowel op het gebied van
beleidstaken als uitvoeringstaken tot stand. Meestal

Samenwerking van 2000 tot 2009

gebeurde dat uit eigen beweging. Daar waar gemeenten

Van 2000 tot 2009 worden ook de meer complexe uitvoe-

gemeenschappelijke beleidsvraagstukken hebben, zoals

ringstaken in samenwerking opgepakt en daarnaast wordt

het verbeteren van de bereikbaarheid, het vergroten van

een voorzichtige start gemaakt met het samenvoegen van

de aantrekkelijkheid voor bedrijven of het versterken

bedrijfsvoeringstaken. Vanuit het innovatiebureau InAxis

van de toeristische aantrekkelijkheid, wordt steeds meer

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt een

in regioverband samengewerkt.

aantal van deze initiatieven actief ondersteund. Daarnaast
zorgt dit programmabureau voor verspreiding van kennis

Gekeken naar samenwerking op het gebied van uit-

en ervaring, onder andere op het terrein van ICT-samen-

voeringstaken is in deze periode te zien, dat deze zich

werking en belastingen. Gemeenten hebben toenemende

vooral richt op relatief simpele, repeterende uitvoe-

aandacht voor het oprichten van shared services om de

ringstaken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het beheer en

noodzakelijke effectiviteit en efficiency te vergroten en

onderhoud van grijs en groen en rondom de afvalinza-

in een aantal gevallen, om zodoende de eigen autonomie

meling.

en identiteit te kunnen behouden. Arno Korsten, één
van de pleitbezorgers van shared services, vindt hiervoor

Tegelijkertijd wordt door het Rijk op een aantal beleids-

de pakkende term “Samen En Toch Apart” (SETA). Toch

terreinen, al dan niet met tussenkomst van de Provincie,

blijft landelijk het aantal shared services beperkt, zo blijkt

samenwerking opgelegd. Deels vanwege het gemeente-

uit tal van studies. In de daarin beschreven voorbeelden

overstijgend karakter en deels ook vanwege de wens om

worden steeds dezelfde gemeenten belicht.

bepaalde problemen meer integraal op te pakken. Opschaling is noodzakelijk om ook de verbinding met an-

Mede door de “nieuwe rol” van gemeenten als Eerste

dere partners in de keten te leggen. Het gaat in dit geval

Overheid decentraliseert de Rijksoverheid in deze peri-

vooral om vraagstukken op het gebied van zorg, werk

ode een aantal taken naar gemeenten, waaronder de Wet

en ruimte. Daarnaast zien we in de begrotingen posten

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007. Door de

opgevoerd voor samenwerking met betrekking tot de ge-

komst van de Wmo worden gemeenten verantwoordelijk

meentelijke gezondheidsdiensten. Tot slot vindt in een

voor een aantal belangrijke voorzieningen op het gebied

aantal regio’s grootschalige gemeentelijke herindeling

van welzijn, wonen en zorg.
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Halverwege deze periode volgt er voor gemeenten een be-

kingsverbanden. Daarbij is vaak een belangrijke rol weg-

langrijke verandering in het Rijksbeleid. Tot die tijd hangt

gelegd voor de waterschappen, die voor een deel van de

bij gemeenten, die niet bij machte zijn zelf hun taken

gemeenten de inningen doen. Daarnaast doet omstreeks

naar behoren uit te voeren, herindeling in de lucht. Het

2009 een nieuw samenwerkingsverband op het gebied van

kabinet-Balkenende I besluit echter om herindelingen niet

het omgevingsrecht zijn intrede: de regionale uitvoerings-

meer van bovenaf op te leggen. Deze ontwikkeling biedt

diensten voor de uitvoering van taken op het gebied van

gemeenten de ruimte om op andere wijze op te schalen.

vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Daarnaast is van belang dat het huidige kabinet-Rutte

Samenwerking vanaf 2009

de lijn van decentralisatie van taken van het Rijk naar

Vanaf ongeveer 2009 lijkt er meer aandacht te komen voor

gemeenten voortzet. In de zorg wordt de decentralisatie

samenwerking die ingegeven is door de financiële crisis

van de extramurale AWBZ-functie begeleiding gedecen-

en door vraagstukken op het gebied van effectiviteit en

traliseerd. Ook wordt nu de jeugdzorg vanuit de provincie

kwaliteit. Vanuit diverse instanties wordt ondersteuning

naar gemeenten overgeheveld. Op het terrein van werk

aangeboden. De VNG, KING, en het Programma Krachtig

en inkomen wordt getracht de onderkant van de arbeids-

Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken on-

markt te integreren, met als uitgangspunt “Werken naar

dersteunen gemeenten met congressen en met het vormen

vermogen”. Deze ontwikkelingen gaan niet zonder slag of

van een landelijk platform van organisaties dat samen-

stoot en doen opnieuw een sterk beroep op het gemeente-

werking tussen gemeenten ondersteunt (Kennisplatform

lijk organisatievermogen. Interessant is dat het Rijk in het

Intergemeentelijke Samenwerking).

bestuursakkoord nu verder gaat dan ooit in het decentraliseren. Gemeenten worden hierdoor gedwongen uit te zien

Er blijkt een groeiende belangstelling voor samenwerking

naar handige samenwerkingsvormen.

op specifieke terreinen te ontstaan. Volgens een studie die
in opdracht van KING is verricht, groeit het aantal gemeenten dat samenwerkt op het gebied van ICT aanzien-

1.3 Motieven voor samenwerking

lijk. Dergelijke samenwerkingsverbanden worden ondersteund door grote organisaties als GovUnited en Dimpact.

Samenwerking kent verschillende motieven. Gemeenten
zijn voortdurend bezig met het versterken van de eigen

We zien een toename van intergemeentelijke shared

bestuurskracht. Ze komen er hierbij achter dat ze daarvoor

services en van centrumgemeenteconstructies. Naast ICT

soms beter kunnen samenwerken door de hierna genoem-

ontstaan op het terrein van Belastingen nieuwe samenwer-

de motieven:
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1. Kwaliteitseisen die gesteld worden aan de gemeentelij-

ruimtelijke consequenties op de lange termijn in regio-

ke voorzieningen, de uitvoering van de gemeentelijke

naal verband met zich mee en moet door veel gemeen-

taken en het niveau van dienstverlening.

ten juist daardoor in samenwerking worden opgepakt.

2. Continuïteit van de organisatie; het steeds moeilijker
kunnen zorg dragen voor continuïteit van de uitvoe-

Vraag voor veel gemeenten is op dit moment hoe hiermee om te gaan.

ring onder handhaving van een gezonde begrotingssituatie.
3. Druk op de kosten; het realiseren van betere resultaten
met minder middelen.

Wanneer samenwerking plaatsvindt op meerdere gebieden wordt vaak ook de discussie gevoerd over gemeentelijke herindeling, de meest vergaande vorm van
samenwerking. Interessant is dat herindeling zowel een

Deze motieven - kwaliteit, continuïteit en efficiëntie –

argument is om wel samen te werken als om niet samen

zijn nog steeds aan de orde van de dag. Het belang van

te werken. Samenwerking kan een hulpmiddels zijn om

efficiëntie is in de laatste jaren toegenomen, mede door

goed voorbereid een herindelingstraject in te gaan, maar

de zwaardere bezuinigingstaakstellingen.

ook om herindeling te voorkomen.

In het kader van de kwetsbaarheid speelt ook het te
verwachten tekort aan personeel een belangrijke rol.
Gekwalificeerd personeel is voor veel gemeenten steeds

1.4 Uitdagingen op het gebied van
samenwerking

moeilijker aan te trekken. Echter, in grotere samenwerkingsverbanden is het vaak gemakkelijker gekwalificeer-

We kunnen vaststellen dat er sprake is van een toe-

de mensen binnen te halen. Een grotere schaalomvang

name van het aantal samenwerkingsverbanden,

betekent immers voor de medewerkers dat er meer reële

waarbij het geheel van samenwerkingsverbanden in

mogelijkheden ontstaan voor professionele taakuitvoe-

veel gevallen moeilijker is te “beheersen”. Hierdoor

ring, voor een verbreding of verdieping van werkzaam-

is er binnen veel gemeenten behoefte ontstaan aan

heden en voor het doorgroeien binnen de organisatie.

meer overzicht en meer grip op de samenwerking ten

Het boeien en binden van talent wordt hierdoor mak-

einde een optimum te vinden wat betreft de kwaliteit

kelijker.

en kosten van de dienstverlening. Daarmee is er reden
temeer om ordening aan te brengen in het geheel

Een ontwikkeling van andere orde is de demografische

van samenwerkingsverbanden en hiervoor beleid te

krimp. Deze ontwikkeling brengt onder andere grote

ontwikkelen.
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Hoofdstuk 2
Visie op samenwerking
2.1 Visievorming bij samenwerking
Of het nu gaat om het inrichten van nieuwe samenwer-

voeren we deze per definitie zelf uit? Maken we binnen

kingsverbanden of om het aanbrengen van ordening in

onze kerntaken onderscheid tussen kerntaken die we

bestaande samenwerkingsverbanden: een helder beeld

zelf uitvoeren en kerntaken die we toch buiten de deur

hebben van wat je als gemeente wilt is van groot belang

plaatsen? In het eerste geval kan worden gesproken over

om te anticiperen op de hiervoor beschreven ontwik-

een “full service” gemeente en in het laatste geval kan

kelingen. Om hiervan een goed beeld te krijgen is het

worden gesproken over een meer “regisserende” ge-

voor gemeenten van belang eerst een helder antwoord te

meente. Er zijn ook tussenvormen mogelijk, maar strikt

hebben op de positioneringsvraag “Wat voor gemeente
willen wij zijn?”.
In principe willen gemeenten hun burgers een veilige en
schone omgeving bieden, met voldoende voorzieningen

UITGELICHT

op het terrein van wonen, werk, zorg, educatie, cultuur

Gemeente Katwijk, Visievorming samenwerking

en natuur. De vraag waar zwaartepunten worden gelegd
wordt echter beantwoord door politieke uitgangspunten

Beseft moet worden dat taken op afstand zetten

gekoppeld aan fysieke en financiële mogelijkheden of

geen proces op zich is. Het moet deel uitmaken

juist beperkingen. Willen we meer of minder natuur?

van een concernbrede missie en visie. Vandaar dat

Meer of minder investeringen in sociale achterstanden?

hiervoor het ontwikkelpad voor de gemeentelijke

Willen we een recreatieve gemeente zijn of een gemeen-

organisatie is geschetst. De afweging wel of niet

te met een goed werkgeversklimaat?

op afstand zetten moet hierin passen. Ook bij de
vormgeving van de verdere aanpak en het proces

Gegeven de politieke keuzes op bovengenoemde terrei-

is van belang dat aansluiting wordt gevonden

nen gaat het bij samenwerking om afwegingen die een

bij reeds lopende initiatieven in het kader van de

stap verder gaan. Willen we zoveel mogelijk taken zelf

organisatieontwikkeling.

uitvoeren? Richten we ons slechts op onze kerntaken en
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genomen is ook al sprake van regie indien een gemeente

Afwegingskader

slechts een enkele taak buiten de deur laat uitvoeren. In

Er worden door gemeenten diverse criteria omschreven

ieder geval zal een gemeente moeten bepalen of ze die

op grond waarvan de afweging “zelf doen – buiten de

stap wil zetten en hoever ze daarin wil gaan. En naast de

deur plaatsen” kan worden gemaakt. Hierbij valt te

vraag “wat” doen we niet meer zelf, moet ook de vraag

denken aan kwaliteit, continuïteit van de uitvoering,

worden beantwoord “hoe” we dat dan gaan organise-

kostenbeheersing, voldoende bestuurlijke borging en

ren. Gemeenten zullen in een visie op het samenwer-

sturing, voldoen aan wettelijke regels, dienstverlenings-

kingsvraagstuk de antwoorden moeten geven. In dit

ambities en afstemmingsmogelijkheden. Zo hanteert

hoofdstuk beschrijven we hoe geïnterviewde gemeenten

de gemeente Katwijk een set van toetsingscriteria van

aankijken tegen visievorming bij samenwerking.

het Hoogheemraadschap Rijnland en het Wetterskip
Fryslân bij het maken van uitvoeringskeuzes.

Basis samenwerkingscriteria

Kosten afweging

Wettelijke vrijheid

Geen organisatiespecifieke beperkingen

Beleidsmatige vrijheid

Geen lokale beperkingen

Prestatie
afweging

Risico
afweging

Continuïteits
afweging

Impact op
organisatie

Wegen van criteria
Advies: zelf doen of “anders” doen?
Figuur: Afwegingskader samenwerking gemeente Katwijk

Gevolgen voor
dienstverlening

Aanstuurbaarheid
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We zien dat er binnen de meeste geïnterviewde ge-

verleden. We zien voorkeuren terug als het gaat om de

meenten voldoende opvattingen zijn over het wel of

keuze voor uitvoeringsvormen, de keuze voor partners,

niet samenwerken met andere gemeenten. Samenwer-

maar ook voor schaalgrootte en de keuze van het sa-

king zelf is voor gemeenten nooit een doel op zich,

menwerkingsproces.

maar is een instrument om de gewenste resultaten te
bereiken. Daarbij bestaat er een helder beeld over de

Preferente uitvoering

manier waarop dat zou moeten worden vorm gegeven,

Geen van de geïnterviewde gemeenten, hanteert het

en vooral ook hoe het bij voorkeur niet moet worden

uitgangspunt dat zij bij voorkeur alle taken zelf uitvoe-

vorm gegeven. De opvattingen zitten echter nog vaak

ren en alleen in urgente omstandigheden naar andere

in de hoofden van de ambtenaren en bestuurders.

uitvoeringsvormen willen uitzien. Nee, men staat open

Slechts op een beperkt aantal plekken hebben we op

voor andere uitvoeringsvormen als dat de eigen be-

schrift gesteld en vastgesteld beleid aangetroffen over

stuurskracht ten goede komt. De gemeenten geven aan

het onderwerp samenwerken, met name wanneer ge-

dat daar een aantal jaren terug wel anders over werd

meenten vergaand samenwerken.

gedacht.

Uit de verschillende gesprekken blijkt dat er heldere
voorkeuren zijn in de structurering van de samenwerking en in de vormgeving van de uitvoering. We leggen
hieronder uit op grond van welke factoren de geïnterviewde gemeenten kiezen voor bepaalde vormen van
samenwerking.

2.2 Preferente keuzes
Bij preferente keuzes met betrekking tot samenwerkingsvormen zijn verschillende zaken van invloed:
het soort taken waarop samenwerking mogelijk is, de
gemeentelijke omvang, demografische eigenschappen
en de ervaringen met samenwerkingsvragen uit het

“We moeten orde in de chaos
scheppen als het gaat om verbonden
partijen. De ene keer hebben we
een relatie op basis van aandelen,
de andere keer op basis van
subsidieverstrekking, vergunning
verstrekking of benoeming van
commissarissen. Ik mis eigenlijk het
systematisch nadenken hierover.”
Klaas Dekker, gemeentesecretaris Apeldoorn
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De meeste gemeenten zijn van mening dat de beste

grotere schaal of bij een complexer vraagstuk moet worden

uitvoeringsvorm per vraagstuk of per type taak kan

samengewerkt.

verschillen. Er wordt dus niet gekozen voor één manier
van uitvoeren die in alle omstandigheden wordt toege-

Binnen samenwerkingsverbanden zien we als gevolg

past, er wordt gekeken naar de beste uitvoeringsoptie

van gemeentelijke herindelingen bij partnergemeenten

per vraagstuk of taak (“situationeel samenwerken”).

verschuivingen optreden in de samenstelling van deze

Zoals opgemerkt geldt dit voor de meeste geïnterviewde

verbanden. Deze gewijzigde samenstelling als gevolg van

gemeenten. Enkele gemeenten huldigen een tegenge-

herindelingen leidt tot dynamiek van de samenwerking,

steld standpunt. De gemeenten Súdwest-Fryslân, Leiden

alleen al doordat er nieuwe partijen aan tafel komen te

en Dordrecht geven aan juist een voorkeur te hebben

zitten.

voor eenzelfde uitvoeringsvorm, nadat het besluit is
genomen bepaalde taken niet meer zelf te doen.
In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze van
uitvoering per taakveld.
Preferente partners
De laatste tijd zien we in de media, soms met enige hilariteit omgeven, overzichten van de brei aan samenwerkingsverbanden van gemeenten. Er wordt gesproken over
bestuurlijke spaghetti en gesuggereerd dat er een onwenselijke situatie is ontstaan waarop gemeenten geen grip meer
kunnen houden. Is dat zo?
De meeste gemeenten hebben één of een paar gemeenten
met wie ze bij voorkeur samenwerken als het gaat om
het werkelijk gemeenschappelijk uitvoeren van taken.
Er is bij veel gemeenten sprake van een “ui-model” wat
betreft de intensiteit of de frequentie van de samenwerking. In de schil direct om de gemeente bevinden zich de
meest preferente samenwerkingspartners en in de schillen daarom heen de partners die betrokken worden als op

“We zoeken bij elke taak de meest
logische partners. Dus als je het over
plattelandsaangelegenheden hebt,
is het logischer om daar niet met
een stedelijke gemeente, maar met
plattelandsgemeenten afspraken over
te maken. Maar als je het hebt over
bedrijfsvoering dan maken we graag
gebruik van de grote massa die in
een grote gemeente als Enschede
aanwezig is.”
Jelmer van Dam, gemeentesecretaris Losser
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Het is niet verrassend dat de meest intensieve vormen van
samenwerking bij voorkeur plaatsvinden met naburige
gemeenten. Dit kan ook betekenen dat hierbij provinciale of zelfs nationale grenzen worden overschreden. De
gemeente Sluis werkt bijvoorbeeld samen met gemeenten
uit België en de gemeente Kerkrade met gemeenten uit
Duitsland.
Met betrekking tot het onderwerp krimp werkt de gemeente Sluis ook samen met de gemeente Amsterdam.
Deze gemeente helpt Sluis met krimp om te gaan met als
speerpunten burgerparticipatie, betrokkenheid van de
woningcorporatie en de juridische aspecten. De gemeente
Emmen richt zich met omliggende gemeenten in het kader

“Het is een kwestie van toeval dat je
gemeenten treft met gelijke wensen,
een gelijke benadering en een klik
tussen personen onderling. In het
verdere verloop van de samenwerking
zal je die toevallige klik tussen mensen
moeten onderhouden, want het
kenmerk van toeval is, dat je er niet op
kunt blijven rekenen.”

van krimp op spreiding van voorzieningen, bijvoorbeeld in

Johanneke Liemburg,

het onderwijs in het kader van sluiting van scholen. Met

burgemeester Littenseradiel

deze omliggende gemeenten, waaronder de “preferente”
partners van de gemeente Emmen, vindt al op meerdere
gebieden samenwerking plaats.

is voor de samenwerking. In de praktijk blijkt deze vraag
Uiteindelijk zijn het de mensen uit de organisatie die er

lastig te beantwoorden, omdat objectieve maatstaven hier-

met elkaar uit moeten komen bij samenwerking; de be-

voor vaak ontbreken. De Rijksoverheid heeft deze vraag bij

stuurders, de gemeenteraden, de gemeentesecretarissen en

de RUD vorming zelf beantwoord door in principe congru-

ook de betrokken ambtenaren. Het begin van een samen-

entie voor te schrijven tussen het verzorgingsgebied van

werking kan ontstaan door het hebben van een persoon-

de RUD en de Veiligheidsregio. Achterliggende gedachte

lijke klik.

hierbij is een optimale afstemming tussen de handhavingsactiviteiten van de RUD met die van OM en politie. Maar

Preferente schaalgrootte

niet alle gemeenten in Nederland achten dit de meest voor

Bij de op te richten en bestaande samenwerkingsverban-

de hand liggende preferente schaal en opteren soms voor

den rijst op enig moment de vraag wat een passende schaal

een kleinschaliger samenwerking.
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In het algemeen zoekt men naar een schaal die niet te

In de praktijk blijkt dat een steeds wisselende bestuurlijke

klein, maar zeker ook niet te groot is. Bij te geringe schaal

omgeving als gevolg van bijvoorbeeld een gemeentelijke

worden de potentiële voordelen op het gebied van kwali-

herindeling de nodige complexiteit met zich mee brengt.

teit, kosten en kwetsbaarheid niet behaald. Maar als het te

Dit is bijvoorbeeld het geval in het ICT samenwerkings-

groot wordt dreigen bureaucratie, onbeheersbaarheid, te

verband ISZF. Vanaf 1 januari 2011 bestaat het ISZF uit

grote afstand tot burgers en bestuur en zouden de beoogde

vijf gemeenten: Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland,

kostenvoordelen wel eens erg tegen kunnen vallen. Men

Littenseradiel en Súdwest-Fryslân.

zoekt naar de optimale schaalgrootte. Uit onze interviews

Voor de herindeling van Súdwest-Fryslân waren dat er nog

blijkt dat bij de schaaldiscussie vaak wordt teruggegrepen

zeven. Bij de oprichting bestond het verband uit zes ge-

naar het aantal inwoners, maar zeker ook naar het aantal

meenten. De meeste gemeenten liggen in zuidwest Fryslân,

samenwerkingspartners. Partners moeten om een tafel pas-

met uitzondering van Littenseradiel dat in het noorden

sen, ze moeten contact met elkaar kunnen hebben.
De wens van gemeenten om beleidsvrijheid en autonomie
te behouden speelt ook een rol bij de discussie over de
gewenste schaalgrootte. Gemeenten hebben doorgaans een
voorkeur voor een kleinere schaal wanneer dit betekent
dat zij hiermee meer beleidsvrijheid houden. Samenwerken blijft echter een kwestie van geven en nemen en de
kans dat er bij samenwerking aan beleidsvrijheid moet
worden ingeboet, is reëel. Hoe groter het verband, hoe
meer concessies er doorgaans moeten worden gedaan om
eigen standpunten te kunnen “verzilveren”.
Een optimale schaalgrootte is afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren veranderen echter in de tijd
waardoor de optimale schaalgrootte tevens verandert. Er
zijn voorbeelden van gemeenten die een aantal jaren geleden na herindeling dachten goed te kunnen voldoen aan
bepaalde taken, maar die inmiddels door het toegenomen
takenpakket opnieuw genoodzaakt zijn op te schalen.

“We hebben twee herindelingen
achter de rug. Er zijn een heleboel
gemeenten bij elkaar gekomen. Dan
veronderstel je dat je een aantal taken
zelf kan doen maar tegelijkertijd krijg
je natuurlijk steeds meer taken, en als
je heel eerlijk bent kun je een aantal
taken gewoon nog steeds niet zonder
samenwerking doen.”
Jelle Dijkstra, gemeentesecretaris Sluis
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van de provincie ligt. Hoewel het werkgebied met de

Nadat men uiteindelijk heeft besloten om te gaan samen-

toetreding van diverse nieuwe gemeenten in de toekomst

werken en de plannen voor de samenwerking uitgewerkt

nog omvangrijker wordt, wordt het aantal deelnemende

zijn, gaat een volgende periode van start: die van de

gemeenten dan teruggebracht tot vier. Twee hele grote

feitelijke realisatie. We zien over het algemeen twee strate-

en twee kleine, terwijl het ISZF met zes gelijkwaardige

gieën bij het transitieproces: de organische groei of de “big

gemeenten is gestart. In tegenstelling tot de meeste andere

bang”.

gemeenten heeft Súdwest-Fryslân gekozen voor opschaling
door fusie in plaats van opschaling door samenwerking.

In het eerste geval kiezen gemeenten voor een proces van

Haar keuze is onder andere gebaseerd op de gedachte dat

geleidelijkheid, waarbij steeds stapjes worden gezet in de

één sterk bestuur zaken beter en nog meer kan doen, zon-

richting van het beoogde eindbeeld dat overigens gaande-

der in versnippering de weg kwijt te raken.

weg op grond van opgedane ervaringen nog best wel kan
worden bijgesteld. Het “nieuwe huis” in al zijn facetten

Preferent samenwerkingsproces

wordt pas helemaal operationeel als de samenwerking op

Binnen het samenwerkingsproces maken gemeenten on-

alle onderdelen is gerealiseerd. In de tussentijd wordt al op

derscheid tussen een verkennende fase, een ontwerpende

onderdelen samengewerkt.

fase en een realisatiefase. In de verkennende fase worden
visies op samenwerking en bijbehorende verwachtingen

Bij de Big Bang gaat de nieuwe samenwerkingsorganisa-

met elkaar besproken. De ontwerpende fase treedt in nadat

tie na een periode van voorbereiding integraal van start.

met elkaar de afspraak is gemaakt of de intentie uitgespro-

Ook bij deze strategie is overigens niet uit te sluiten dat

ken om samen te werken. Tenslotte wordt in de realisatie-

bij de opening van het “nieuwe huis” de “afwerking” nog

fase de transitie feitelijk gerealiseerd.

niet helemaal klaar is en er nog wel aan het een en ander
getimmerd moet worden.

De eerste fase van verkennen blijkt in de praktijk jaren te
kunnen duren. Het is een periode van hollen en stil staan,

Beide aanpakken hebben zo hun voor- en nadelen, die ook

van willen en niet-willen, van denken voortgang te boeken

zichtbaar zijn geworden in het organische veranderings-

en vervolgens toch geen voortgang te hebben geboekt.

proces binnen de Kempengemeenten en de Big Bang van

Tijdens dit proces kunnen heel wat frustraties en irritaties

de vorming van de Drechtsteden.

ontstaan. De meeste gemeenten die we hebben gesproken

Werken volgens een groeimodel (Kempengemeenten) heeft

herkennen wel de heen en weer slingerende beweging in

als voordeel dat de juiste acties op het juiste moment kun-

de verkenningsfase.

nen worden uitgevoerd waarmee startproblemen kunnen
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worden voorkomen, maar heeft als nadeel dat de urgentie

Gedeelde visie

van het veranderproces verloren kan gaan gedurende het

Een gedeeld verhaal over “Wie zijn we, wat willen we zijn

traject. Werken volgens een Big Bang (Drechtsteden) heeft

en waar gaan we naar toe?” verbindt individuen binnen

als voordeel dat het makkelijker is om voor medewerkers

een gemeente en scherpt hen in hun handelen. Het succes

inzichtelijk te maken waar ze aan toe zijn, maar heeft als

van een gemeente is voor een belangrijk deel afhankelijk

nadeel dat er tevens door de overgang in één keer zich nog

van de motivatie van zowel burgers, bedrijven als men-

wel wat verrassingen voordoen die herstel of bijstelling

sen binnen de eigen organisatie. Met een gedeelde visie

nodig maken. Hiernaast lichten we de gemeente Deventer

kunnen zij zich met een bepaalde focus inzetten voor een

uit, die gekozen heeft voor een gefaseerd samenwerkings-

goede, gemeenschappelijke leefomgeving. Voor de ge-

proces; het proces van de geleidelijkheid ofwel organische

meente betekent dit dat deze visie helder verwoord moet

groei.

zijn en dat deze binnen de gemeente ook wordt herkend.

2.4 Een gedeelde visie is het halve werk
Identiteit

UITGELICHT

Behalve dat individuele gemeenten, of kernen binnen een

Gemeente Deventer, Fasering samenwerking

gemeente, een eigen identiteit kunnen hebben, kan ook

uitvoeringstaken Deventer, Raalte, Olst-Wijhe

een samenwerkingsverband identiteit hebben. Het samenwerkingsverband kan daar ook door worden ondersteund.

Binnen de samenwerking wordt op dit moment

De inwoners van de gemeente Dordrecht maken ook

gefocust op de bedrijfsvoering in enge zin (de

onderdeel uit van de Drechtsteden, dat zich als één gebied

PIJOFACH functies (personeel, informatie, juridische

profileert. “Samen stad aan het water”.

zaken, organisatie, financieel, archief, communicatie,
huisvesting) inclusief samenwerking op het gebied

De inwoners van Reusel-De Mierden voelen zich ook

van belastingen. Na implementatie van de PIJOFACH

bewoner van de Kempen, net als omliggende gemeenten.

samenwerking vindt een verbreding plaats naar

Uitgangspunten van deze “dubbele identiteit” zijn ener-

andere productie- en dienstverleningstaken (sociale

zijds het behoud en het uitbouwen van de lokale eigen-

zaken, onderhoud openbare ruimte, vergunningen

heid en identiteit, maar anderzijds ook het opbouwen van

& handhaving e.d.).

een regionale identiteit.
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Helderheid over wat we willen bereiken, waar we voor

vraag naar de toegevoegde waarde moeten worden gesteld

staan, wat voor gemeente we willen zijn en hoe we zorgen

en beantwoord.

dat we bereiken wat we willen bereiken. Een dergelijke
visie zou ook binnen een samenwerkingsverband aanwezig

We kunnen concluderen dat het goed is wanneer er in alle

moeten zijn en worden herkend.

gevallen een intern gedragen beeld is over wat de gemeente zelf voor haar rekening neemt, wat ze over wil laten aan

Uiteindelijk gaat het bij samenwerking om de vraag of

anderen, en met wie ze wil samenwerken om de doelen te

met samenwerking de gemeentelijke doelstellingen beter

realiseren. Dit gedeelde verhaal met achterliggende mo-

worden gerealiseerd. Wat “beter” is wordt bepaald door

tieven zou een leidraad kunnen zijn voor gemeenteraad,

de ingezetenen van de gemeente, vertegenwoordigd in de

-bestuur en burgers bij het aangaan van nieuwe samenwer-

Gemeenteraad. Bij aanvang van een samenwerkingsrelatie,

kingsverbanden.

hoe licht of zwaar deze ook wordt ingevuld, zal dan ook de

“Samen Maken We De Stad, het
Zwolle Kampen Netwerkstad verband,
Kansen voor Partnerschap, Regio
Zwolle en Dimpact zijn voorbeelden
die blijk geven van onze inzet op
samenwerkingsterrein en het streven
naar een compacte overheid. Een
van de kernwaarden van de Zwolse
organisatie is samenwerking.”
Oenze Dijkstra, gemeentesecretaris Zwolle

UITGELICHT
Gemeente Katwijk, Regio Holland Rijnland
Regionale samenwerking kan soms op gespannen
voet staan met het behartigen van de individuele
belangen van de gemeente. De meerwaarde van
samenwerking zal alleen dan worden ervaren
als de deelnemende gemeenten zich betrokken
blijven voelen bij de toekomstige ontwikkeling
van de regio Holland Rijnland. Het waarborgen
van deze betrokkenheid van gemeenten stelt
hoge eisen aan de bestuurlijke organisatie,
aan het besluitvormingsproces en aan de
informatievoorziening binnen de regio.
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Hoofdstuk 3
De praktijk: Wie doet wat met
wie en op welke manier?
3.1 Organisatorische en juridische vormen
bij taakuitvoering

uitvoeren van taken en het verzelfstandigen van taken.
Wanneer taken aan een andere gemeente worden uitbesteed, is voor die uitvoerende gemeenten sprake van

Er zijn veel manieren om taken uit te voeren. Naast het

inbesteding. Aan de verschillende uitvoeringsbegrippen

zelf uitvoeren van taken, zijn dat het uitbesteden van

worden vaak uitéénlopende betekenissen toegekend. We

taken aan een publieke of private organisatie, het in

zullen daarom deze begrippen, behalve de uitvoerings-

samenwerking met andere overheden of private partijen

vorm “zelf uitvoeren”, eerst toelichten met een aantal
voorbeelden.
Inbesteden

Uitvoeringsvormen

Daar waar inbesteding plaatsvindt, zien we binnen de
geïnterviewde gemeenten het gastheergemeentemodel

1. Zelf uitvoeren: Het uitvoeren van taken door de
gemeentelijke organisatie zelf.
2. Inbesteden: Het uitvoeren van taken voor anderen.

terug. De “gastheergemeente”, de inbestedende gemeente, voert taken uit voor de uitbestedende gemeente(n).
Voor de verschillende uitvoeringstaken worden er

Deze vorm wordt vaak aangetroffen in een gast-

dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Ook is het

heermodel, vaak uitgevoerd door een centrumge-

mogelijk een raamovereenkomst te sluiten met verschil-

meente.

lende deelovereenkomsten voor specifieke taken. Een

3. Samenwerken: Het gezamenlijk met andere

voorbeeld van een gastheergemeente is de gemeente Em-

publieke partijen formuleren van beleid of het

men. Zij voert taken uit voor de gemeenten Coevorden

uitvoeren van taken, al dan niet in een apart

en Borger-Odoorn.

daarvoor opgerichte organisatie.
4. Uitbesteden: Het door andere (publieke of private)
partijen laten uitvoeren van taken.
5. Verzelfstandigen: Het volledig op afstand zetten
van taken.

Publiekrechtelijke inbesteding vanuit een gemeente
vindt doorgaans plaats volgens de centrumgemeenteconstructie. Een centrumgemeente is een gemeente
die in een intergemeentelijk samenwerkingsverband
volgens de WGR-taken uitvoert voor andere gemeenten. Er wordt hierbij geen aparte bestuurlijke entiteit in
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het leven geroepen, maar de bestuurlijke en ambtelijke

Publiekrechtelijke samenwerking vindt plaats binnen

bevoegdheden worden ondergebracht bij de centrum-

gemeenschappelijke regelingen op grond van de WGR.

gemeente. Een gemeenschappelijke regeling biedt meer

Er zijn hierbinnen verschillende varianten mogelijk, van

zekerheid voor partijen dan bij private inbesteding. Pri-

“zwaar” naar “licht”: het openbaar lichaam, het gemeen-

vaatrechtelijke inbesteding vindt binnen gemeenten vaak

schappelijk orgaan, de centrumgemeente en de regeling

plaats op basis van dienstverleningsovereenkomsten.

zonder meer. De gemeenschappelijke regeling met een
openbaar lichaam is de zwaarste vorm: deze regeling

Samenwerken

heeft als enige rechtspersoonlijkheid. Volgens de wet

Bij samenwerking is er sprake van diverse organisatori-

bestaat het bestuur van het openbaar lichaam uit een

sche vormen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een

algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.

lichte vorm van samenwerking wanneer er een overleg-

Het algemeen bestuur bestaat uit leden, die door deelne-

structuur is ingericht tussen verschillende gemeenten

mende gemeenten worden aangewezen.

in het kader van kennisuitwisseling of het ontwikkelen

Privaatrechtelijke samenwerking vindt plaats op grond

van beleid. Er kan ook sprake zijn van een zwaardere

van (samenwerkings-)overeenkomsten of door middel

samenwerkingsvorm, wanneer er samengewerkt wordt

van contracten.

in een hiervoor opgerichte nieuwe organisatie, bijvoorbeeld een shared service centrum. Een voorbeeld van een

Uitbesteden

shared service centrum is het ICT shared service centrum

Uitbesteding vindt plaats wanneer aan een andere partij

Kempengemeenten, waar de gemeente Reusel-De Mierden

opdracht wordt gegeven om taken voor de gemeente uit

onderdeel van uitmaakt, of het eerder genoemde ISZF in

te voeren. Uitbesteden verschilt van samenwerken omdat

Friesland.

de gemeente zelf niet bij de uitvoering betrokken is, iets
wat bij samenwerking wel gebeurt. Een voorbeeld van een

Bij samenwerking kunnen gemeenten kiezen voor vor-

gemeente die taken uitbesteedt aan een andere publieke

men van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke samen-

partij is de gemeente Losser. De gemeente Losser besteedt

werking. Wanneer het belangrijk is dat de samenwerking

taken op het gebied van bedrijfsvoering, ICT en perso-

een democratisch gehalte heeft, of wanneer zwaarwegen-

neelsadministratie uit aan de gemeente Enschede. Een

de openbare belangen in het geding zijn, wordt door-

voorbeeld van een gemeente die taken uitbesteedt aan

gaans gekozen voor de publiekrechtelijke vorm. Wanneer

een private partij is de gemeente Deventer. Zij besteedt

flexibiliteit juist van belang is wordt eerder gekozen voor

de inzameling van het huishoudelijk afval uit aan een

een privaatrechtelijk verband.

private partij, Circulus.
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Publiekrechtelijk kunnen taken worden uitbesteed op basis

taakveld vallen; die lijst is weliswaar niet uitputtend, maar

van een centrumgemeenteconstructie (zie ook “inbeste-

biedt wel een helder kader.

den”), waarbij middels een contract prestatieafspraken

In sommige gevallen blijken de gemeenten voor één

kunnen worden vastgelegd. Privaatrechtelijk kan een

uitvoeringswijze te kiezen, in verreweg de meeste gevallen

dienstverleningsovereenkomst of een contract de juridi-

kiest men voor meerdere uitvoeringswijzen.

sche basis vormen voor uitbesteding.
In onderstaande schema’s geven we de resultaten van deze
Verzelfstandigen

inventarisatie weer. We hebben bij de verwerking van de

Wanneer taken volledig op afstand worden gezet is er

resultaten een weging aangebracht. Wanneer een gemeen-

sprake van verzelfstandiging. De taken worden in dit geval

te taken binnen een taakveld zelf uitvoert, hebben wij een

“onafhankelijk gemaakt” van de gemeente, dit in tegen-

score van 100% toegekend. Wordt voor een sturingsmix

stelling tot taken die uitbesteed worden. Een voorbeeld

gekozen, bijvoorbeeld door taken binnen een taakveld

van de vele gemeenten die taken hebben verzelfstandigd

deels zelf uit te voeren, daar deels op samen te werken en

is de gemeente Dordrecht, waar de schouwburg en een

ze deels uit te besteden, kennen we telkens 33,3% aan de

museum zijn verzelfstandigd in stichtingen.

betreffende uitvoeringsoptie toe.

Verzelfstandiging vindt plaats door middel van het oprich-

We geven een korte toelichting op de uitvoeringswijzen en

ten van stichtingen, NV’s, BV’s of coöperatieve verenigin-

de daarbij gekozen juridische vormen per onderscheiden

gen. Deze laatste vorm is de laatste jaren in opkomst.

taakveld. In deze paragraaf doen we dat voor de primaire
taakvelden, in paragraaf 3.3 voor de bedrijfsvoeringstaken.

3.2 Taakuitvoering van primaire taakvelden
in de praktijk

Zelf doen
Aangezien gemeenten Burgerzaken als een echte kerntaak
zien, voeren zij veel taken die hieronder vallen uit aan

We vroegen aan de concerncontrollers binnen de geïnter-

eigen publieksbalies.

viewde gemeenten een overzicht te geven van de manier

Ook specialistische taken worden veelal zelf uitgevoerd.

waarop binnen de verschillende taakvelden de uitvoe-

Daar waar binnen dit taakgebied wordt samengewerkt,

ring in hun gemeenten plaatsvindt. We maakten hierbij

gaat het veelal om taken met betrekking tot GEO-informa-

onderscheid tussen primaire taakvelden en bedrijfsvoe-

tie, archeologie en monumentenzorg, ondergebracht in

ringstaken. In de bijlage is te zien welke taken onder welk

gemeenschappelijke regelingen.
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Mate van eigen betrokkenheid bij taakuitvoering
Zeer betrokken

Zelf

Minimaal betrokken

Inbesteding

Samenwerking

Uitbesteding

Verzelfstandiging

Openbare orde en veiligheid

33%

5%

40%

19%

3%

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

44%

0%

33%

19%

4%

Economische zaken

58%

0%

33%

4%

5%

Sociale zaken en werkgelegenheid

35%

2%

32%

26%

5%

Milieu

30%

4%

30%

32%

5%

Specialistische taken

67%

2%

25%

2%

4%

Verkeer en vervoer

55%

2%

24%

16%

2%

Welzijnvoorzieningen en volksgezondheid

30%

4%

24%

24%

18%

Heffen en invorderen belastingen

67%

0%

24%

7%

2%

Burgerzaken

75%

0%

21%

4%

0%

Onderwijs

42%

0%

18%

24%

17%

Cultuur, sport en recreatie

40%

2%

12%

18%

28%

Het taakveld verkeer en vervoer betreft ook een taakveld

vaker zien we lichtere vormen als samenwerkingsovereen-

waarbinnen veel zelf wordt gedaan. Ook op het gebied van

komsten en contracten.

belastingen worden nog veel taken zelf verricht, maar we
zien hier wel dat veel gemeenten op dit moment betrok-

Tot slot wordt op het gebied van cultuur, sport en recreatie

ken zijn bij de voorbereiding van samenwerkingstrajecten.

nog behoorlijk veel zelf uitgevoerd, in het bijzonder op het

Een groeiend aantal geïnterviewde gemeenten zoekt op dit

gebied van beleid en het beheer van accommodaties.

taakveld samenwerking met andere gemeenten en waterschappen. In de nabije toekomst zal het beeld omtrent de

Inbesteden

uitvoering van belastingtaken er dan ook anders uitzien.

Inbesteding vindt binnen de geïnterviewde gemeenten

Voor de reeds gerealiseerde samenwerkingen op dit gebied

zeer weinig plaats. Binnen de gemeente Emmen wordt dit

zijn soms gemeenschappelijke regelingen getroffen, maar

wel gedaan op het terrein van ICT en sociale zaken.
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Samenwerken
De meeste samenwerking vindt plaats op het gebied
van openbare orde en veiligheid. Gemeenten zijn bij
wet verplicht een gemeenschappelijke regeling voor de
veiligheidsregio te treffen. De werkgebieden van politie,
brandweer en ambulancezorg zijn hierdoor anno 2011
congruent, ze hebben dezelfde regiogrenzen. Overigens
zal deze congruentie worden aangetast door de aanstaande reorganisatie van de politie.
Naast openbare orde en veiligheid, wordt bij economische zaken op veel terreinen samengewerkt. Het gaat
daarbij dan vaak om regionale beleidsontwikkeling en
visievorming op het gebied van bedrijventerreinen,
detailhandel, koopstromen en dergelijke. De samenwerking is hoofdzakelijk in gemeenschappelijke regelingen
ondergebracht. Slechts in enkele gevallen wordt op het
gebied van economische zaken gewerkt met convenanten
en samenwerkingsovereenkomsten, zoals in de gemeente
Zwolle. Zij werkt met betrekking tot economische zaken
samen in het samenwerkingsverband Zwolle-Kampen
Netwerkstad (ZKN), op basis van een convenant. De regiegroep is bestuurlijk verantwoordelijk voor de voortgang
en uitvoering van het convenant. Vanuit ZKN werken
Zwolle en Kampen samen met de provincie aan grote
grensoverschrijdende opgaven die van regionale of nationale betekenis zijn.
Ook op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting bestaan er veel samenwerkingsverbanden,

“Door samen te zoeken naar de
beste plaatsen om woningen en
bedrijventerreinen te realiseren,
natuur te behouden en recreatieve en
sociale voorzieningen te ontwikkelen,
verbetert de kwaliteit van de gehele
regio.”
Ardwin Lantain, gemeentesecretaris Deventer
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met name op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling,

Binnen het taakveld welzijnsvoorzieningen en volksge-

openbare verlichting en groenvoorzieningen. Opval-

zondheid vindt zowel samenwerking als uitbesteding

lend hier is dat relatief weinig wordt samengewerkt op

en verzelfstandiging plaats op het gebied van de WMO,

basis van gemeenschappelijke regelingen en dat relatief

de GGD en Jeugd en Gezin. De meeste verbanden zijn

veel wordt samengewerkt op basis van samenwerkings-

ondergebracht in gemeenschappelijke regelingen. Zelden

overeenkomsten, convenanten en PPS-regelingen.

worden met marktpartijen afspraken gemaakt in het kader
van de WMO en de GGD.

Uitbesteden

Op het gebied van onderwijs zien we relatief veel uitbe-

Er zijn geen taakvelden te benoemen waar overwegend

steding, met name op het gebied van leerplicht. Op dit

wordt uitbesteed. Op het gebied van milieu wordt

terrein en ook op het gebied van leerlingenvervoer wordt

relatief het meest uitbesteed, maar wordt tevens veel

tevens veel samengewerkt, overwegend in gemeenschap-

samengewerkt.

pelijke regelingen, maar ook door middel van convenanten en samenwerkingsovereenkomsten. Er bestaan

Verzelfstandigen

daarnaast veel verzelfstandigde instellingen in de vorm

Op het gebied van cultuur, sport en recreatie zien we

van stichtingen, op het gebied van zowel basisonderwijs

veel verzelfstandiging in de vorm van stichtingen en

als voortgezet onderwijs.

verenigingen, met name als het gaat om sportaccommodaties, muziekscholen, schouwburgen en bibliothe-

Op het gebied van milieu vindt relatief veel samenwerking

ken.

(in milieudiensten) en uitbesteding (aan milieudiensten,
grotere gemeenten, marktpartijen) plaats. Momenteel zijn

Mix van uitvoeringsvormen

de regionale uitvoeringsdiensten als samenwerkingsor-

Binnen een aantal taakvelden zien we een mix van uitvoe-

ganisaties in voorbereiding, die in principe de juridische

ringsvormen terug. Bij sociale zaken en werkgelegenheid

vorm van een openbaar lichaam zullen krijgen. Daarnaast

wordt zowel veel samengewerkt als uitbesteed. Samenwer-

zien we taken op het gebied van afvalinzameling en

king vindt met name plaats in werkvoorzieningsschappen

-verwerking, beheer en riolering in diverse uitvoeringsvor-

en intergemeentelijke sociale diensten. Voor de aange-

men terug. Er wordt veel uitbesteed aan zowel publieke

troffen samenwerkingsverbanden zijn vrijwel uitsluitend

als private instellingen op basis van contractrelaties. In

gemeenschappelijke regelingen getroffen. Deze regelingen

de gemeenten Emmen en Apeldoorn zijn diverse taken

variëren van lichte gemeenschappelijke regelingen en cen-

verzelfstandigd en ondergebracht in respectievelijk een

trumgemeenteconstructies tot zware openbare lichamen.

NV en een BV.
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3.3 Taakuitvoering van bedrijfsvoeringstaken in de praktijk

Een aantal gemeenten uit het onderzoek, Zwolle, Emmen
en Eemnes zijn aangesloten bij Dimpact, een coöperatieve
vereniging. Dimpact is een vanuit Enschede ontstaan

Zelf doen

gemeentelijk samenwerkingsverband met inmiddels 29

Op het gebied van financiën/ inkoop, facilitair, communi-

gemeentelijke leden.

catie en op juridisch gebied worden activiteiten hoofdzakelijk zelf uitgevoerd. Wanneer de betreffende taken wel in
samenwerking met andere gemeenten worden uitgevoerd,
zijn in sommige gevallen gemeenschappelijke regelingen
getroffen en in andere gevallen convenanten en contracten opgesteld, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop in
het kader van ICT en de WMO.
Samenwerken
Van alle bedrijfsvoeringstaken komt samenwerking het
meest voor op het gebied van HRM. Het gaat dan vooral

UITGELICHT

om het uitwisselen van personeel, werving en selectie,

Zes gemeenten in zuidwest Friesland,

maar ook om taken op het gebied van salarisadministratie.

ICT samenwerking in het ISZF

Een enkele keer worden deze activiteiten ondergebracht
in een gemeenschappelijke regeling. Vaker worden zaken

Op initiatief van de coördinatoren is door de

geregeld door middel van samenwerkingsovereenkomsten

gemeentesecretarissen en portefeuillehouders in

en contracten.

zuidwest Friesland een gezamenlijk onderzoek
ingesteld naar de haalbaarheid van intensivering van

Ook op het gebied van ICT vindt relatief veel samenwer-

de samenwerking tussen de betreffende gemeenten.

king plaats, vaak met naburige gemeenten. Dit betreft dan

Uit het onderzoeksresultaat blijkt dat de gemeenten

taken op het gebied van automatisering, systeembeheer,

kwetsbaar zijn door de zeer kleine bezetting van

gebruikersondersteuning en advies. In tegenstelling tot

de ICT-functie. Het garanderen van de continuïteit

HRM worden ICT-taken vrijwel alleen maar in gemeen-

en de kwaliteit is moeilijk, zo niet onmogelijk.

schappelijke regelingen ondergebracht. Een enkele keer

Samenwerking blijkt de beste oplossing.

(bij uitbesteding) wordt met een contract gewerkt.
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3.4 Ontwikkelingen in de taakuitvoering
Op basis van bovengenoemde beschrijving kunnen we
concluderen dat er al veel wordt samengewerkt. Tevens
wordt er veel uitbesteed. Verzelfstandiging vindt zelden
plaats.

UITGELICHT

Op dit moment worden samenwerkingsverbanden

Gemeente Zwolle, Voornemen tot samenwerking op

vooral aangetroffen op het gebied van primaire, be-

het gebied van bedrijfsvoeringstaken

leidsgevoelige taken. Bedrijfsvoeringstaken, die in feite
makkelijker op afstand gezet kunnen worden gezien het

De stuurgroep Kansen voor Partnerschap en de

beleidsarme karakter, worden toch vaker zelf uitgevoerd.

secretarissen van de provincie Overijssel, gemeente

We zien hier nog veel kansen voor gemeenten, met

Kampen en gemeente Zwolle zijn van mening dat

name voor bedrijfsvoeringstaken die door gemeenten

business cases op het gebied van ICT, HRM en

succesvol op afstand kunnen worden gezet, zoals HRM,

Inkoop aantonen dat er significante kwaliteits-,

inkoop en ICT. Ook binnen de primaire taakvelden valt

continuïteits- en financiële winst te behalen valt

ons op dat taken rondom belastingen nog vaak zelf wor-

met een vergaande samenwerking. Zij hebben

den uitgevoerd. Dit terwijl in de praktijk veel bezuinigd

het voornemen uitgesproken voor het opstarten

wordt door op dit gebied samen te werken. Gemeente-

van een gezamenlijk shared service centrum (SSC)

secretarissen die ervaring hebben met samenwerking

bedrijfsvoering, passend binnen de gedachtegang

op dit terrein geven aan, dat zij hiermee snel voordelen

rondom de wording van een compacte overheid.

hebben behaald, door bijvoorbeeld samen te werken met

De SSC start met de drie onderzochte gebieden,

een waterschap. Het is dan ook de moeite waard over

HRM, ICT en Inkoop, maar kent het perspectief

samenwerking op dit taakveld na te denken.

van uitbreiding naar bedrijfsvoeringaspecten,
eventuele andere geschikte terreinen en naar meer

Gemeenten hebben de bereidheid om meer samen te

deelnemende gemeenten. Uitwerking van het SSC

werken op verschillende onderdelen en een stap verder

zal dit najaar plaatsvinden, waarna het besluit tot

te zetten met elkaar. Dit zien we met name terug op het

oprichting eind 2011 aan de betreffende colleges

gebied van openbare orde en veiligheid, ruimtelijke or-

van burgemeester en wethouders en gemeenteraden

dening en volkshuisvesting, economische zaken, sociale

wordt voorgelegd.

zaken en milieu.
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UITGELICHT: 2011 Global Shared Services Survey Results Deloitte
Deloitte voert tweejaarlijks op internationaal niveau een survey uit bij Shared Services Centers. Uit het onderzoek dat in maart
2011 is gepubliceerd en waarin gegevens zijn opgenomen over wereldwijd ruim 700 SSC’s bij bijna 300 respondenten (waarvan
13% publieke sector) blijkt onder meer de volgende verdeling naar taakgebied:

Financiën

27%

HR

20%

ICT

17%

Inkoop

7%

Facilitair
Marketing & Communicatie
Juridisch

6%
4%
3%
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Hoofdstuk 4
Inrichting van de samenwerking
4.1 Sturing op samenwerkingsverbanden

immers niet alleen samen met het formuleren van het
juiste sturingsbeleid, maar – al dan niet als onderdeel

Op afstand zetten en toch grip houden. Dit lijkt de wens

daarvan – ook met onder andere zaken als governance,

van iedere gemeente bij het aangaan van samenwerking.

financiering, monitoring, opdrachtgeverschap en commit-

Juist de sturing op samenwerkingsverbanden blijkt echter

ment. We hebben de gemeenten gevraagd hoe zij met deze

weerbarstig in de praktijk. Grip hebben op sturing hangt

verschillende aspecten omgaan.

Figuur: Sturing op samenwerking wanneer samenwerkingsverbanden zijn ingericht

“Als je alles precies zo wilt
doen als daarvoor, moet je
niet gaan samenwerken.”

Beleid

Jelle Dijkstra,
Commitment

Governance
Sturing
op samenwerking

Opdrachtgeverschap

Financiering

Monitoring

gemeentesecretaris Sluis
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4.2 Gezamenlijk beleid als
uitgangspunt

verschillende taken die op afstand zijn gezet?
Verschillende gemeenten uit het onderzoek geven aan dat
het allereerst van belang is op basis van een samenwer-

Hoe te sturen op samenwerking? Met andere woorden:

kingsvisie helder gezamenlijk beleid te formuleren. Over

hoe te zorgen voor voldoende grip op de realisatie van de

een samenwerkingsvisie hebben we al eerder gesproken.
Maar hebben gemeenten ook gezamenlijk sturingsbeleid
geformuleerd? Hanteren gemeenten eenzelfde sturingsfilosofie?

UITGELICHT
Gemeente Sluis,

Geïnterviewde gemeenten geven aan dat zij er moeite
mee hebben criteria vast te stellen aan de hand waarvan

Een belangrijke voorwaarde voor succes is de

het succes van een samenwerking kan worden afgemeten.

bewustwording van de kracht van samenwerking.

En die dan ook vooraf aan het samenwerkingsverband

Dat punt is inmiddels bereikt. Maar net zo belangrijk

mee te geven. Wat wil de gemeente bijvoorbeeld mini-

is onze houding bij het uitwerken van deze visie. Het

maal bereiken via samenwerking met andere partijen?

mag niet (meer) gebeuren dat afzonderlijke partijen

Wanneer voldoet samenwerking niet? In veel gevallen

op eigen houtje en zonder onderling overleg zich

wordt bij elke nieuwe taak waarop wordt samengewerkt

bewegen op terreinen waarover in gezamenlijkheid

opnieuw bezien hoe de samenwerking moet worden

afspraken zijn gemaakt. De vraagstukken zijn

ingericht. Er wordt dus nog op grote schaal “ad hoc”

zo veelomvattend dat we er als afzonderlijke

gestuurd.

gemeenten niet elk met een eigen oplossing voor
kunnen komen. Echter, er moet tegelijkertijd ook

Veel gemeenten zien echter wel in dat sturingsbeleid

ruimte voor betrokken partijen blijven om eigen

verhelderend werkt, al is het maar om niet bij elke nieuwe

initiatieven te ontplooien. Want naast gezamenlijke

collegeperiode de discussie over relevante criteria opnieuw

belangen blijven partijen hun eigen belangen en

te hoeven voeren. Sturingsbeleid kan bestaan uit bijvoor-

hun eigen verantwoordelijkheden houden. Het

beeld een beleidsdocument waarin nadere kwaliteits- en

zal (be)stuurmanskunst vergen alle belangen en

bedrijfsvoeringseisen worden beschreven, dat wordt toege-

verantwoordelijkheden in evenwicht met elkaar te

voegd aan de overeenkomst van een samenwerkingsver-

brengen.

band. Tevens kan sturingsbeleid bestaan uit een zelfstandig document waarin beleidsregels zijn opgenomen.
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De gemeente Hoorn is een goed voorbeeld van een

en vastgelegd voor het sturen op samenwerkings-

gemeente die een aantal spelregels heeft geformuleerd

verbanden.

UITGELICHT Gemeente Hoorn
Tien spelregels bij samenwerking van de gemeente Hoorn
1. Informatievoorziening: Er hoeft ‘alleen’ maar een tijdige, juiste en volledige (actieve) informatiestroom op gang
worden gebracht, die het mogelijk maakt verantwoording af te leggen en de raad in positie brengt om (gevraagde) nieuwe kaders te stellen.
2. Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Raadsleden nemen geen zitting in besturen van GR’s
3. Zitting in DB: Hoorn streeft ernaar dat haar gedelegeerd bestuurder zitting heeft in het DB.
4. Actieve ondersteuning: Iedere GR heeft een verantwoordelijk collegelid en een ambtelijk verantwoordelijke.
5. Actief GR agenderen: Agendeer tweemaal per jaar actief de belangrijkste GR-en in raadscommissie en raad. Nodig
daarbij de directeur uit om deze vergadering vanaf de tribune te volgen opdat deze functionaris direct ervaart wat
er binnen “zijn” gemeente aan gevoelens en opvattingen leeft.
6. Afstemmen planning en controlcycli: Stem de planning en controlcycli op elkaar af, zodat de raad tijdig zijn zienswijze kenbaar kan maken.
7. Solvabiliteit: Beslis voor vier jaar over bijvoorbeeld de vereiste/ toegestane solvabiliteit van het samenwerkingsverband, waardoor men – mits controle op orde – voldoende armslag heeft en er een financieel zo rustig en voorspelbaar mogelijk beeld bestaat.
8. Meerjaren kaders vaststellen: Stel als raad vervolgens duidelijke en simpele kaders voor meerdere jaren (vier) die
SMART te verantwoorden zijn. De evaluatie zou aan het eind van het derde jaar van een bestuursperiode richtinggevend kunnen zijn voor de volgende periode.
9. Personeelsbeleid: Voer als DB door middel van directie een actief personeelsbeleid (werving, selectie, opleiding,
mobiliteit, integriteit) en zorg dat een directeur professionele functionerings- en beoordelingsgesprekken krijgt.
10. Rekenkamercommissie: Zorg er als AB voor dat gemeentelijke rekenkamercommissies in hun onderzoek van de GR
dezelfde bevoegdheden en verplichtingen hebben als de rekenkamers.
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4.3 Van complexe governance naar
overzichtelijke processen

afstand wordt gezet, kan gekozen worden voor eenvoudige samenwerkingsconstructies, omdat er simpelweg
minder “gedoe” is rondom een taak. De regeling zonder

Hoe wordt er binnen de diverse samenwerkingsverban-

meer, de lichtste vorm van een gemeenschappelijke

den gewerkt aan het toekennen van verantwoordelijk-

regeling, valt ook in deze categorie. Door middel van

heden en het proces van verantwoording en toezicht?

dergelijke overeenkomsten kunnen feitelijke werkzaam-

Met andere woorden: wie doet wat met welk mandaat

heden worden overgedragen aan een andere gemeente

en hoe wordt hierop gecontroleerd?

zonder veel “bestuurlijke drukte”.

Er zijn verschillende publieke en private mogelijkheden
om samen te werken. Over het algemeen dienen er bij
publiekrechtelijke samenwerking meer zaken omtrent
bijvoorbeeld begroting, verantwoording en toezicht
geregeld te zijn dan bij privaatrechtelijke samenwerking. Een politieke aanpak van samenwerking kan er
toe leiden dat gemeenten bewust kiezen voor publiekrechtelijke vormen van samenwerking, daar waar bij
een bedrijfsmatige aanpak van samenwerking eerder
gekozen wordt voor privaatrechtelijke samenwerking.
Lichte overeenkomsten
In het geval van privaatrechtelijke “lichte” samenwerkingsvormen, zoals samenwerkingsovereenkomsten of
convenanten, is governance volgens de geïnterviewde
gemeenten relatief eenvoudig in te richten. Een bedrijfsmatige aanpak wordt vaak gekozen bij beleids-

“Een dienstverleningsovereenkomst,
bijvoorbeeld met de gemeente
Harderwijk, lijkt voor ons een
flexibeler instrument te zijn dan
een gemeenschappelijke regeling
in het kader van ondersteunende
diensten. Wel kunnen dan inkoopen aanbestedingsprocedures van
toepassing zijn.”

arme taken. Hiermee bedoelen we taken die weinig po-

Rob van Nunspeet, gemeentesecretaris

litieke gevoeligheid in zich hebben en relatief ver van

Zeewolde

de burger af staan, zoals de ondersteunende taken als
HRM, inkoop en ICT. Wanneer een beleidsarme taak op
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Verzelfstandiging

Zwolle heeft zich bij de RUD-vorming ernstig verzet te-

Bij verzelfstandiging van taken binnen een stichting

gen de WGR formule; dat is door de andere gemeenten

of vennootschap is governance ook helder en vaak

en de provincie Overijssel overgenomen. Het rijk is nog

“zakelijk” te regelen. De invloed loopt doorgaans via

niet geheel overtuigd van deze formule.

opdrachten en financiering en het eventueel benoemen van bestuursleden. Er zijn echter voorbeelden van

Ook merken we in onze gesprekken op dat bij de

stichtingen waar financiële tekorten ontstaan waarmee

zwaardere gemeenschappelijke regelingen gemeente-

gemeenten onverwacht worden geconfronteerd, juist

raden het gevoel hebben te weinig grip te hebben op

door gebrek aan een “zakelijke” instelling binnen de

taken die “ver van de gemeente” worden uitgevoerd.

verzelfstandigde organisatie.
Gemeenschappelijke regelingen
We zien in de praktijk dat de meeste beleidsrijke, politiek gevoelige, taken worden ondergebracht in gemeenschappelijke regelingen in de drie “zwaardere” categorieën. Het zijn het openbaar lichaam (rechtspersoon),

UITGELICHT

het gemeenschappelijk orgaan (geen rechtspersoon)

Gemeente Hoorn, Governance GR

en de centrumgemeenteconstructie. Volledigheidshalve noemen we ook de regeling zonder meer. Er zijn

De GR valt onder de bestuurlijke

verschillen in “gewicht” van deze regelingen, zoals

verantwoordelijkheid van het college. Daaruit volgt

beschreven is in het derde hoofdstuk.

dat geen raadsleden in het bestuur van een GR
zitting nemen, hoewel dat elders in het land nog wel

Met name bij de zwaardere gemeenschappelijke rege-

of weer wel voorkomt. Dit lijkt ons minder gewenst.

lingen blijken gemeenten aan te lopen tegen gover-

Het leidt tot vertroebeling van staatsrechtelijke

nance issues. Zo leidt het feit dat het gemeentebestuur

verhoudingen. Een raadslid moet niet in de

dualistisch is ingericht, en de gemeenschappelijke

positie komen dat hij als gedelegeerd bestuurder

regeling op grond van de Wgr nog monistisch, tot veel

verantwoording aan zichzelf is verschuldigd. Daarbij

onduidelijkheid. Binnen de gemeente is er sprake van

gaat het in de GR vaak om de uitvoering van beleid,

“rol”scheiding tussen gemeenteraad en college, maar

meer dan om het vaststellen van beleid.

binnen de Wgr is hiervan geen sprake. De gemeente
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In de praktijk blijkt dat gemeenten zich inspannen om
raadsleden beter inzicht te geven in welke portefeuillehouder voor welk aspect van de samenwerkingspartij
aanspreekbaar is. Dit is in veel samenwerkingssituaties
nog niet voldoende duidelijk.
Een aanbeveling die tijdens de interviews is gedaan is
om bij samenwerkingsafspraken rekening te houden
met de raadsperiode. Wensen vanuit de Raad die betekenis hebben voor het samenwerkingsverband, zouden
zoveel mogelijk voor een gehele raadsperiode moeten
gelden, om de uitvoeringspraktijk niet te veel met tussentijdse verrassingen te confronteren.
Tot slot een belangrijk punt bij gemeenschappelijke
regelingen dat tot veel discussie leidt in het geval van
een beoogde uittreding of stopzetting. Gemeenten die
deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling zijn
verplicht de nadelige consequenties van het opheffen
van een samenwerkingsverband of tussentijdse contractbeëindiging, voor hun rekening te nemen. Voor
veel gemeenten is dit een doorn in het oog. Enkele
gesprekspartners geven aan dat uittreden makkelijk
mogelijk zou moeten zijn. Zij zouden het liefst vooraf
vrijheid bedingen om uit de samenwerking te stappen,
wanneer taken bij een andere partner worden ondergebracht. Dit is, mogelijk door bepalingen in de regeling
aan te scherpen. Voordeel van een drempel op uittreding is wel dat de continuïteit van de samenwerking
daardoor bevorderd wordt.

“Het liefst doen we het zo zakelijk
mogelijk. Zeker in het kader van
de bedrijfsvoering, het liefst met
contracten. Anders ga je ten aanzien
van de bedrijfsvoering GR’n oprichten
waar dezelfde gemeentebesturen die
zeggen “we kunnen die taak niet
doen”, vervolgens ook het beleid
gaan bepalen. Daarmee wordt de gap
tussen theorie en praktijk groot.”
Jelle Dijkstra, gemeentesecretaris Sluis
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4.4 Afspraak is afspraak, maar helaas zijn
doelen niet altijd meetbaar

ging om de P&C-cyclus in het geval van samenwerking
verder te professionaliseren. Er is bijvoorbeeld nog een

Meetbare doelen
Het afspreken van heldere meetbare doelen draagt bij aan
het succes van samenwerkingsverbanden, maar dergelijke

UITGELICHT

doelen zijn in de praktijk niet altijd makkelijk te omschrij-

Gemeente Emmen, Overeenkomsten in BOCE

ven. Neem bijvoorbeeld het verbeteren van de dienstverle-

verband

ning of het vergroten van inhoudelijke kennis binnen het
nieuwe samenwerkingsverband.

De gemeenten Borger-Odoorn (26.000
inwoners), Coevorden (bijna 36.000 inwoners)

Afspraken kunnen zowel als onderdeel van een gemeen-

en Emmen (ruim 109.000 inwoners), afgekort

schappelijke regeling als in afzonderlijke contracten

als BOCE, werken met ingang van 1 januari 2010

worden vastgelegd. De gemeente Emmen doet het laatste.

met overeenkomsten die expliciet zijn vorm

Zij werkt volgens het “gastheergemeentemodel” waarbij

gegeven volgens het gastheergemeentemodel.

een overkoepelende samenwerkingsovereenkomst met

Er is een raamovereenkomst gemaakt waarin de

de samenwerkende gemeenten is getekend, maar waarbij

uitgangspunten van samenwerking zijn vastgelegd.

voor elk specifiek terrein raamovereenkomsten worden

Deze raamovereenkomst is vergezeld door een

opgesteld.

visiedocument, waarin de betrokken besturen
hebben aangegeven hoe zij de samenwerking

Planning- & Controlcyclus

zien en wat daarvan de doelstellingen zijn. Het

Informatie over doelstellingen en resultaten van de

visiedocument vormt de weerslag van de ambitie

samenwerking is direct zichtbaar in de management-infor-

die de drie gemeenten hebben om gezamenlijk

matie die in het kader van de reguliere planning- & con-

de kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van

trol-cyclus van het samenwerkingsverband en de samen-

dienstverlening op een hoger plan te brengen.

werkende partijen wordt gegenereerd. De jaarrekening,

Binnen het kader van de raamovereenkomst zijn

het jaarverslag, voortgangsrapportages, onderzoeken van

inmiddels twee deelovereenkomsten opgesteld en

accountants of rekenkamercommissies of het college, raad-

van kracht op het terrein van ICT en Sociale Zaken.

sevaluaties of specifieke evaluaties verschaffen de gewenste
informatie. Veel gemeenten zien het als een grote uitda-
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grote slag te maken als het gaat om het afstemmen van de

Wie houdt zich bezig met control?

verschillende begrotingen van de samenwerkende gemeen-

Een algemene indruk is dat de controlfunctie bij samen-

ten op elkaar. Het komt vaak voor dat de procesgangen

werkingsverbanden nog niet overal even goed ingevuld

van de P&C-cyclus van het samenwerkingsverband en die

is, maar er zijn toch ook samenwerkingsverbanden en

van de individuele gemeenten van elkaar verschillen. Deze

gemeenten die dit al wel goed geregeld hebben. Zo heb-

zouden beter op elkaar af moeten worden gestemd.

ben de samenwerkende gemeenten rond en met Zeewolde een apart bestuurscentrum ingericht, worden de

Het is een grote uitdaging de belangen van de individuele

samenwerkende Kempengemeenten ondersteund door

gemeenten in de gemeenschappelijke doelen en presta-

een aparte staf en heeft de gemeente Katwijk een speci-

ties te vertalen. Het rapporteren over resultaten gebeurt

fieke functionaris aangesteld die de samenwerking met

in de praktijk vaak goed, maar een koppeling aan vooraf

anderen nauwkeurig monitort. Zie hieronder ook het

bepaalde heldere doelen blijft nogal eens, bij afwezigheid

voorbeeld van de gemeente Reusel-De Mierden.

daarvan, achterwege. Daarnaast kan de betrokkenheid van
college, raad, ondernemingsraad, medewerkers en andere
betrokkenen worden vergroot wanneer zij goed worden
geïnformeerd over doelen en prestaties.

UITGELICHT
Gemeente Reusel-De Mierden, Samenwerking

Complicerende factor is dat de P&C-cyclus van gemeen-

Kempengemeenten

schappelijke regelingen vanwege wettelijke voorschriften
niet parallel loopt met de P&C cyclus van gemeenten.

Het bestuur en management van de Samenwerking

Binnen de WGR is als verplichting opgenomen dat jaarlijks

Kempengemeenten worden ondersteund door een

voor 15 juli de jaarrekening en de begroting moet worden

staf. Tot op heden is alleen de ambtelijk secretaris

ingediend. Dit punt is één van de aspecten die mogelijk zal

ondergebracht in de staf. In de toekomst zullen ook de

worden bijgesteld bij de herziening van de WGR, waar het

financiële administratie en P&C worden ondergebracht

Ministerie van Binnenlandse Zaken op dit moment mee

in de staf. Hiervoor wordt vanaf 2011 een bedrag

bezig is. Er is bekend dat in sommige gevallen gemeenten

opgenomen. Deze staf voert onder andere Planning &

besluiten de P&C-cyclus van de gemeenschappelijke

Control uit: de P&C cyclus, aansturing administratie,

regeling gelijk te laten lopen met de P&C-cyclus van

bijstellen regelingen, financieel advies en kijkt daarnaast

gemeenten, maar strikt genomen gaan ze hiermee tegen

vooruit door nieuwe taakvelden te benoemen.

de wet in.
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4.5 Toerekening van kosten van
samenwerking

verhuizing en de communicatie. Binnen veel gemeenten
is het besef dat de kost voor de baat uitgaat aanwezig,
waardoor deze kosten wel worden geaccepteerd. Dat geldt

Gemeenten geven aan dat de lastige financiële situatie

ook voor de zogenaamde achterblijvende kosten. Hiervan

waarin ze verkeren zowel voordelig als nadelig kan uit-

is sprake als medewerkers van een gemeente een nieuwe

pakken voor samenwerking. Omdat er bij samenwerking

werkplek krijgen in een nieuwe samenwerkingsorganisa-

doorgaans kostenvoordelen zijn te behalen door het ver-

tie. In de ‘latende’ organisatie ontstaan dan immers lege

groten van de efficiëntie van processen en van de organi-

werkplekken en de ondersteunende diensten werken voor

satie, is het aangaan van samenwerking ook vanwege het

minder mensen. Nu hoeft dat niet zo’n probleem te zijn

financiële voordeel aantrekkelijk. Om dit goed inzichtelijk

als het gaat om een enkele functionaris, maar als het om

te maken, moet uiteraard bekend zijn wat de kosten vóór

beduidend meer mensen gaat, is het wel een punt van

de samenwerking zijn en hoe hoog de structurele kosten

aandacht.

van de samenwerkingsorganisatie zullen zijn. Daarbij
moet wel rekening worden gehouden met een vergelijk-

Al met al kan er een lastige situatie voor gemeenten

baar kwaliteitsniveau ten einde geen appels met peren te

ontstaan in het besluitvormingsproces, omdat niet altijd

vergelijken.

goed duidelijk is te maken of de toekomstige baten
opwegen tegen de kosten die op korte termijn moeten

Belangrijk om de samenwerking kostenneutraal of kos-

worden gemaakt. Sommige gesprekspartners geven aan

tenvoordelig te laten verlopen, is dat de nieuwe samen-

dat de structurele kosten van samenwerking pas goed

werkingsorganisatie de structurele kosten goed in de hand

inzichtelijk zijn geworden nadat de taken daadwerkelijk

houdt. Nieuwe organisaties, en vooral grotere, hebben

in samenwerking worden uitgevoerd. En soms blijkt het

soms de neiging een eigen kostendynamiek te ontwikke-

ook heel lastig te zijn om de kosten van de uitvoering

len. De structurele kosten kunnen daardoor hoger uitval-

van de taken in de oorspronkelijke situatie te achterha-

len dan oorspronkelijk gepland met als gevolg dat je er als

len. Oorzaken hiervan zijn de niet altijd heldere interne

gemeente in financieel opzicht toch niet beter van wordt.

toerekensystemen en het feit dat met name medewerkers
binnen kleinere gemeenten zich vaak met meerdere taken

Bij het aangaan van samenwerking is meestal een inves-

bezighouden.

tering nodig vanwege de initiële kosten. Tot de initiële
kosten behoren de kosten van bijvoorbeeld de project-

Naast de raming van de structurele kosten van de samen-

organisatie, de inrichting van nieuwe werkplekken, de

werking is een belangrijk onderwerp bij samenwerking de
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verdeling van de kosten van samenwerking over de deel-

die hiermee zijn gemoeid, dient dit onderwerp met grote

nemende partners. Daarvoor moeten de juiste parameters

zorgvuldigheid te worden uitgewerkt in de voorbereiding.

worden gevonden. We zien dat daarvoor soms een relatief
eenvoudige verdelingssystematiek op basis van inwoner-

Tenslotte doet zich de vraag nog voor hoe dan de kosten

tallen wordt afgesproken, maar in andere gevallen wordt

worden betaald. Veelal wordt gewerkt op basis van ver-

de verdeling gebaseerd op de werkelijke afname van pro-

rekening achteraf, zoals hieronder is te zien binnen de

ducten van de samenwerking. Vanwege de grote belangen

gemeente Enkhuizen.

UITGELICHT
Gemeente Enkhuizen, GR Ondersteuning bestuurlijke samenwerking WestFriesland
De kosten worden bepaald op grond van:
a. de kosten welke jaarlijks worden vastgesteld aan de hand van de personele en rechtspositionele kosten van de
directe personeelsinzet in het kader van de dienstverlening binnen dit samenwerkingsverband;
b. een bij dit samenwerkingsverband passende opslag voor indirecte kosten (zoals huisvesting, personeel en organisatie, automatisering, huisdrukkerij, planning & control, bestuur, archivering).
c. eventuele bijzondere kosten verbonden aan de werkzaamheden verricht in het kader van deze regeling.
De verrekening van kosten vindt plaats op basis van per kwartaal door de dienstverlenende gemeente bij de
dienstafnemende gemeenten in te dienen voorschotnota’s.
Na afloop van het kalenderjaar, doch uiterlijk voor 1 maart, wordt door de dienstverlenende gemeente een rekening
opgesteld en afrekeningen aan de dienstafnemende gemeenten toegezonden, waarop de betaalde voorschotten in
mindering zijn gebracht.
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4.6 Eisen aan opdrachtgeverschap

inhoudelijk professional door te ontwikkelen naar regisserend opdrachtgever. De ambtelijk opdrachtgever moet der-

Opdrachtgevers vanuit de gemeente moeten over vol-

halve goed op zijn of haar taak zijn berekend en vaak zijn

doende kennis en kunde beschikken om hun taak in het

daar aanvullende opleidingen nodig en kan competentie-

aansturen van andere partijen goed te kunnen uitoefenen.

management helpen. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft

Bij het benoemen van opdrachtgevers of vertegenwoordi-

om deze reden leidinggevenden assessments laten maken.

gers vanuit de gemeente moet de sturingsdeskundigheid,

Ook de gemeente Zeewolde heeft nadrukkelijk geïnvesteerd

passend bij de aard van de samenwerkende partij, leidend

in de veranderende rol van medewerkers.

zijn.
In het kader van samenwerking zijn dus specifieke competenties vereist. Één van de geïnterviewde gemeentesecretarissen geeft daarbij helder aan: “Op cruciale plaatsen,
zoals in de aansturing van andere partijen, kan het niet
zo zijn dat mensen niet de juiste competenties hebben”.
Naast sturingskwaliteiten gaat het ook om het hebben van
de inhoudelijke expertise. Je ziet dat dit in het bijzonder
bij de aansturing van taken als ICT een probleem oplevert.
Te verwachten valt dat ditzelfde gaat gelden voor nieuwe
taken die op de gemeenten afkomen, zoals de jeugdzorg.
Het opdrachtgeverschap wordt nog verder bemoeilijkt
omdat in veel beleidsvelden er ook afhankelijkheden zijn
van andere organisaties in de keten. Zo is op het terrein

“Samenwerken gaat gepaard met
investeren in vaardigheden inclusief
contractmanagement. We hebben de
belangrijkste competenties omschreven
waar iedereen aan zou moeten
voldoen en hebben daar vrij stevige
afspraken over gemaakt.”

van jeugdzorg naast de zorgvraag mogelijk ook sprake van

Rob van Nunspeet, gemeentesecretaris

vragen rond veiligheid en school.

Zeewolde

Gemeenten geven aan dat hiervoor een cultuurverandering
nodig is. Deze cultuuromslag naar ‘sturingsbewustzijn’
is niet gemakkelijk te realiseren. Bovendien is niet bij
elke ambtenaar het potentieel aanwezig om van zich van
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4.7 Zonder commitment geen samenwerking

ontegenzeggelijk als gemeenten dezelfde motieven hebben
om tot samenwerking te komen.

Samenwerking strandt vaak door individuen, maar slaagt

Vertrouwen tussen de verschillende partijen is onmisbaar

andersom ook vaak door individuen. Of samenwerking

in zo’n delicaat proces. Maar dit geldt evenzeer voor het

tot succes leidt, wordt in belangrijke mate bepaald door

vertrouwen binnen de verschillende geledingen van een

een combinatie van factoren. Er moet in ieder geval een

individuele partij. Binnen een gemeente kan dat bijvoor-

gevoel van urgentie zijn en natuurlijk bereidheid bij de

beeld gestalte hebben in een goed werkend tandem van

deelnemende gemeenten om samen te werken. Het helpt

een burgemeester en gemeentesecretaris of door een goede

Vertrouwen
Figuur: Commitment bij samenwerking.
Vrij naar De twaalf succesindicatoren van

Bereidheid

Urgentie

samenwerken, Paul Jan Linker, Sturing in
de Rijksdienst (2006)

Flexibiliteit

Commitment
bij
samenwerking

Interesse in mensen

Draagvlak en
draagkracht

Openheid en
transparantie
Communicatie en
identiteit
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en intensieve samenwerking tussen fracties in de vertrou-

Er is bij de geïnterviewde gemeenten van alles gedaan

wenscommissie ter voorbereiding op de nieuwe samen-

om tot meer commitment met het samenwerkingsproces

werkingsverbanden. Met het versterken van deze banden

te komen en we zien dat dit commitment in sommige

wordt de bodem gelegd voor constructieve samenwerking

regio’s sneller van de grond komt dan in andere regio’s.

tussen sleutelfiguren onderling. We hebben de relevante

Instrumenten die worden ingezet om tot commitment

factoren links hiernaast weergegeven.

te komen zijn gezamenlijke lunches, heisessies, management games en MD programma’s.

“Ik ben een Brabander, ik kom niet uit
deze streek, maar men kan hier behoorlijk nuchter en rationeel het gesprek met elkaar voeren. Bestuurlijk een
eenduidige mentaliteit hebben is een
belangrijke conditie. Dat vind je niet alleen in de raden terug, maar ook in de
colleges. Tenzij het echt dingen zijn die
je bedrijfsmatig op afstand kunt zetten
en daar ook een aantoonbaar voordeel
aan kunt verbinden. Maar zodra je
komt in het samen een structuurvisie
maken of GEO-informatie delen, dan
heb je elkaar hard nodig.”
Ardwin Lantain, gemeentesecretaris Deventer

4.8 Professionaliseren van samenwerking
Samenwerking is voor veel gemeenten vanzelfsprekend
geworden. Gemeenten werken voortvarend met verschillende partners aan verschillende vraagstukken.
De invulling die hieraan wordt gegeven werpt in de
praktijk binnen de meeste gemeenten zijn vruchten af.
Gemeenten merken echter op dat het coördineren van
samenwerking steeds minder “vanzelf” gaat. Door het
groeiende aantal samenwerkingsverbanden komt het
succes van samenwerken onder druk te staan.
De behoefte aan samenhang en afstemming neemt toe
en dit vraagt om slimme oplossingen. Het gaat hierbij
niet om ingewikkelde structuuroplossingen maar om
een professionaliseringslag op het gebied van inrichting, sturing en opdrachtgeverschap. Met de verschillende adviezen die door gemeenten zijn aangereikt
komen we tot een aantal slimme tips.
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Deelterrein
Beleid

Aandachtsgebieden
Ontwikkel op basis van een samenwerkingsvisie helder sturingsbeleid. Focus hierbij op de criteria die de
gemeente en haar samenwerkingspartners dienen te hanteren om taken succesvol in samenwerking met
anderen uit te voeren. Mogelijke criteria kunnen zijn:
- Informatievoorziening
- Bestuurlijke verantwoordelijkheid
- Zitting in DB (in het geval van een gemeenschappelijke regeling)
- Ondersteuning
- Agendering
- Afstemming planning en controlcycli
- Solvabiliteit
- Vaststelling meerjarenkaders
- Personeelsbeleid
- Verplichtingen rekenkamercommissie

Governance

- Geef raadsleden helder inzicht in welke portefeuillehouder voor welk aspect van de samenwerking
aanspreekbaar is.
- Bied ruimte voor de raad om per raadsperiode beleidswensen naar samenwerkingspartners te formuleren.
- Zorg voor aanscherping van uittredingsafspraken nog voor de samenwerking van start gaat.

Afspraken

- Formuleer niet alleen doelen, maar zorg dat deze, voor zover dat mogelijk is, ook meetbaar zijn.
- Draag zorg voor professionalisering en stroomlijning van de verschillende P&C cycli.
- Stel een functionaris aan die zich bezighoudt met het monitoren van samenwerkingsverbanden.
- Informeer college, raad en overige betrokkenen tijdig en helder over consequenties en resultaten van de
samenwerking.

Financiering

- Houd rekening met structurele, incidentele en achterblijvende frictiekosten.
- Denk na over de wijze waarop kosten worden bepaald en verrekend. Houd hierbij rekening met jaarlijkse
personele en rechtspositionele kosten, opslag voor indirecte kosten en bijzondere kosten.

Opdrachtgeverschap

- Stel opdrachtgevers aan met de juiste competenties in het kader van sturingsdeskundigheid.
- Investeer in opleidingen en cultuurverandering en schenk aandacht aan competentiemanagement.

Commitment

- Investeer in de bereidheid van partijen door al in de aanloop van samenwerkingsverbanden regelmatig
gezamenlijke activiteiten te organiseren.
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Hoofdstuk 5
Wat levert samenwerking op?

5.1 Resultaten bij samenwerking - de 3 K’s

5.2 Resultaten kwaliteit

∙

Kwaliteitsverbetering

Een belangrijke veronderstelling bij het aangaan van

∙

Kwetsbaarheidsvermindering

samenwerking is dat een betere dienstverlening kan

∙

Kostenbesparingen

worden gerealiseerd. Blijkt dit in de praktijk ook zo uit
te pakken?

Veel gemeenten geven aan bij het aangaan van samenwerkingsverbanden vooraf business cases uitgevoerd te

In zuidwest Friesland is een complex en groot samen-

hebben om de haalbaarheid van samenwerkingsverban-

werkingsverband op het gebied van ICT tot stand ge-

den maar ook veronderstelde voordelen te kunnen toet-

bracht, het ISZF. Resultaten worden regelmatig getoetst

sen. Vaak gaat het hier om de vraag of deelname aan een

aan de verwachtingen. Het blijkt inmiddels dat de

samenwerkingsverband aantoonbaar een bijdrage levert

samenwerking heeft geleid tot professionalisering en

aan de 3 K’s: het verbeteren van de kwaliteit van dienst-

daardoor tot verbetering van de dienstverlening. De hui-

verlening, het verminderen van kwetsbaarheden en/of

dige dienstverlening is voor de gemeenten in zuidwest

het verlagen van kosten.

Friesland sterk verbeterd ten opzichte van 2004, het jaar
waarin de samenwerking werd opgestart. Deze professi-

De vraag in hoeverre de geformuleerde doelstellingen

onalisering is onder andere gebaseerd op aanleg van een

ten aanzien van samenwerkingsverbanden gerealiseerd

glasvezelnetwerk, het in dienst hebben van hoger opge-

worden, hebben we voorgelegd aan de geïnterviewde

leide medewerkers en betere regie op ICT-leveranciers.

gemeenten. Niet elke gemeente kon antwoord geven
op deze vraag omdat de samenwerking (nog) niet ge-

Ook in de gemeente Reusel-De Mierden zijn kwaliteits-

evalueerd was. Bij een aantal samenwerkingsverbanden

verbeteringen zichtbaar, die zonder samenwerking niet

had wel al een evaluatie plaats gevonden; onderstaande

mogelijk waren geweest, bijvoorbeeld met betrekking tot

uitspraken zijn op die bevindingen gebaseerd.

de inrichting van de P&O functie:
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UITGELICHT
Gemeente Reusel-De Mierden, Samenwerking
Kempengemeenten
We zetten stappen die we nooit hadden kunnen
zetten zonder samenwerking. Kijk bijvoorbeeld naar
P&O: levensfasebewust personeelsbeleid, een nieuwe
functiewaarderingscyclus, een uniform functieboek.
Dat is niet in geld uit te drukken.

In Emmen is inmiddels ook duidelijk geworden dat door
samenwerking kwaliteitsverbeteringen op het gebied
van de dienstverlening optreden. De samenwerking met
betrekking tot receptie- en telefoonwerkzaamheden met
de gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn heeft tot
waarneembare verbeteringen geleid. De klant kan beter
worden geholpen en de receptiemedewerkers en telefonistes hebben meer plezier in hun werk. De gemeente
Eemnes heeft een vergelijkbare ervaring in het kader van
de BEL samenwerking.
Eemnes spreekt over kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld
in het kader van vergunningverlening.
Tot slot is ook een kwaliteitsverbetering op beleidsmatig
terrein te melden, namelijk in het samenwerkingsverband

“Bij de BEL heeft samenwerking goed
uitgepakt voor de kwaliteit, en het terugdringen van de kwetsbaarheid. Kijk
bijvoorbeeld naar vergunningverlening.
Er zijn geen achterstanden door de
snelle afwikkeling; het loopt soepeler en
professioneler.”
Roland van Benthem, burgemeester Eemnes
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Regio Stedendriehoek, waar onder andere de gemeenten

begrip kwaliteit te weinig geoperationaliseerd en waar

Apeldoorn, Brummen en Deventer onder vallen. De ver-

mogelijk, gemeten. En je zou daarbij ook de situatie in

schillende gemeenten geven aan door de samenwerking

ogenschouw moeten nemen wat er gebeurd zou zijn, als

veel beter in staat te zijn omvangrijke regionale projecten

je niet had samengewerkt. Kwaliteit krijgt vooral waarde

uit te voeren, waardoor de kwaliteit in het ruimtelijk

door de beleving van betrokkenen en in dit geval lijkt het

gebied aanzienlijk verbetert.

erop dat door samenwerking, mits zorgvuldig ingericht,
op verschillende gebieden kwaliteitsverbeteringen te

Ondanks de beleving binnen verschillende gemeenten

realiseren zijn.

dat er door samenwerking kwaliteitsverbeteringen zijn
opgetreden, is het in de praktijk toch vaak lastig om het

Graag willen we tot slot een aantal tips op het gebied van

concreet te maken of te “bewijzen”. Daarvoor wordt het

kwaliteit vanuit de gemeente Zeewolde uitlichten.

UITGELICHT
Gemeente Zeewolde, Evaluatie samenwerking met omliggende gemeenten en marktpartijen
∙

Neem, voor zover mogelijk, in een uitvoeringsovereenkomst of beleidsdocument onder de gemeenschappelijke
regeling, nadere kwaliteits- en bedrijfsvoeringseisen op. Stel eisen aan de managementinformatie en tijdige
aanlevering van stukken aan de ambtelijk regisseur.

∙

Maak afspraken, voor zover dit binnen redelijke kosten kan, over het periodiek houden van klanttevredenheidsonderzoeken, zodat de ervaringen van de burgers met de dienstverlening van de samenwerkingspartner gemeten
kunnen worden.

∙

Formuleer in de uitvoeringsovereenkomsten of in de beleidsdocumenten ook zoveel mogelijk SMART
doelstellingen, waarop getoetst en gestuurd kan worden.
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5.3 Resultaten kwetsbaarheid

de digitalisering. Ook deze grotere gemeenten geven
aan hun kwetsbaarheid op specifieke taken te hebben

De kwetsbaarheid van kleine gemeenten is mede

verminderd door samenwerking op te zoeken.

door de toename van het takenpakket de laatste jaren
vergroot. Door de kleine personele bezetting op bepaalde
taakvelden is de continuïteit van de dienstverlening
een punt van zorg geworden. Diverse kleine gemeenten
zijn daardoor samenwerking aangegaan met andere
gemeenten (die soms met hetzelfde probleem te maken
hadden) of besloten taken uit te besteden. Op die
manier heeft men de continuïteit van de dienstverlening
weten veilig te stellen. Een aantal van deze gemeenten
zou zonder het samenwerkingspad op te gaan, niet als
zelfstandige gemeenten hebben kunnen voortbestaan
en zou in een traject van gemeentelijke herindeling
zijn terecht gekomen. Maar dit geldt natuurlijk niet
in alle gevallen; voor behoorlijk wat gemeenten was
gemeentelijke herindeling de beste mogelijkheid om de
kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. De
eerder genoemde gemeente Súdwest-Fryslân is daarvan
één van de vele voorbeelden. En er zijn ook genoeg
voorbeelden van gemeenten die in eerste instantie
hebben geïnvesteerd in samenwerking, maar in tweede
instantie toch tot herindeling hebben moeten besluiten.
Kwetsbaarheid van dienstverlening is overigens niet een
issue waarmee alleen de kleine gemeenten te maken
hebben. Ook grote(re) gemeenten hebben op specifieke
terreinen te maken met kwetsbaarheden, bijvoorbeeld
als het gaat om de decentralisering van zorgtaken en

“Als samenwerken betekent dat je er
niet meer over gaat, dan kun je net zo
goed fuseren.”
Jelle Dijkstra, gemeentesecretaris Sluis
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5.4 Resultaten kosten

het samenwerkingsverband hetzelfde kwaliteitsniveau
hadden willen bereiken, maar dan individueel,

Doorgaans, maar helemaal in tijden van bezuinigingen,

zouden de gemeenten nog meer geld hebben moeten

wordt “het op andere wijze organiseren van taken”

investeren. Bij het ISZF, in zuidwest Friesland, is dit

als belangrijk middel gezien om kostenbesparingen te

het geval. De hogere lasten kunnen worden vertaald

realiseren. Veel gemeenten vragen zich tegelijkertijd

in minder meerkosten. Er is sprake van relatief lagere

af of investering in samenwerking, uitbesteding of

onderhoudskosten voor ICT, bijvoorbeeld door

verzelfstandiging daadwerkelijk loont. We lichten

bundeling van licenties en van hardware, van betere

daarom een aantal samenwerkingsverbanden en hun

inkoop, etcetera.

kostenontwikkelingen toe.
Uit onze gesprekken blijkt dat het in de meeste

Ook met de aanschaf van een gemeenschappelijke

gevallen zo’n drie tot vier jaar duurt voordat een

telefooncentrale is een kostendaling gerealiseerd. Door

samenwerkingsverband goed is ingericht en dat er pas

de hoger opgeleide medewerkers is minder externe

daarna significante kostenvoordelen zijn te behalen.

inhuur nodig. Er is een sterkere onderhandelingspositie

Naast stijging van het kostenniveau in de eerste

richting leveranciers. En door de grotere ‘span

fase als gevolg van investeringen, spelen ook andere

of support’ zijn de ICT kosten per gemeentelijke

factoren een rol bij kostentoename op de korte termijn.

medewerker relatief laag. De samenwerking heeft al met

Gemeenten hebben immers in de eerste jaren ook nog te

al tot verhoging van de efficiëntie geleid, waarvan als

maken met het feit dat zij niet meteen al hun overhead

keerzijde genoemd wordt dat nu wel een stevige mate

kwijtraken, zoals de huur van een gebouw, receptie, et

van uniformiteit is vereist. De individuele gemeenten

cetera. Er is in het begin dus sprake van een samenloop

hebben hierdoor moeten inleveren op hun individuele

aan kosten. We hebben deze eerder aangeduid als

eisen en wensen.

achterblijvende kosten.
Ook de gemeenten in het Kempengebied hebben
Maar het komt ook voor dat bij samenwerking de

voordeel behaald op hun ICT-samenwerking. De

kosten niet afnemen, maar toenemen, maar dan als

gemeenten betalen sinds kort gezamenlijk de kosten

gevolg van een ander (hoger) kwaliteitsniveau. Dit doet

voor de ontwikkeling en aanschaf van hard- en software

zich nogal eens voor bij samenwerking op het gebied

en hebben daarbij inkoopvoordelen weten te behalen.

van ICT. In feite is er dan op langere termijn sprake

Het geraamde voordeel voor de gemeenten in 2013

van “minder meerkosten”. Als alle gemeenten van

bedraagt 3,6 miljoen euro.
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Uit evaluatieonderzoek binnen de gemeente Zeewolde

verleend tegen minder meerkosten en is er toch sprake

blijkt dat de in samenwerking uitgevoerde taken

is van efficiëntievoordeel. De gemeente Losser heeft met

goedkoper of tegen aanvaardbare kosten worden

betrekking tot haar samenwerking met de gemeente

uitgevoerd. Wanneer er sprake is van meerkosten, is

Enschede hoge verwachtingen van de te behalen

de verklaring dat er meer of betere diensten worden

kostenvoordelen:

UITGELICHT

Kosten baten analyse Omgevingsdiensten

Gemeente Losser, Samenwerking overgang
bedrijfsvoeringsfuncties van Losser naar Enschede

Deloitte heeft in 2009 in opdracht van het
toenmalige Ministerie van VROM een kosten

De samenwerking levert blijvend lagere kosten op

baten analyse uitgevoerd voor de situatie dat er 25

voor beide gemeenten. Zij verwachten als gevolg

omgevingsdiensten in Nederland zouden komen. In

van schaal- en efficiencyvoordelen binnen 5 jaar

dit onderzoek is het bovengeschetste kostenverloop

een structurele besparing van 1,2 miljoen euro per

gekwantificeerd. Na een aanvankelijke kostenstijging

jaar. Dat voordeel zullen zij delen. Voorbeelden zijn

door de initiële en achterblijvende kosten dalen

inkoopvoordelen en ondersteuning bij de salaris- en

na verloop van tijd de totale kosten als gevolg van

financiële administratie. Ook gaat Losser gebruik

de lagere structurele kosten. De omvang van de

maken van de Enschede ict-systemen. Door de

daling is afhankelijk van de samenstelling van het

ambtelijke samenwerking, Losser blijft als gemeente

takenpakket waarop wordt samengewerkt en is in

autonoom, is er sprake van een inverdieneffect van

het meest gunstige geval (bij samenwerking op alle

vijftien arbeidsplaatsen. Door de schaalgrootte kunnen

VTH taken) geschat op 22% van het kostenniveau bij

zaken namelijk efficiënter worden georganiseerd.

gelijkblijvende kwaliteit.
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Het meten van kostenbesparingen blijft een uitdaging

hebben met een afschrijving op achterblijvende kosten,

voor veel gemeenten. Bij sommige taken blijkt dat wat

manifesteren de kostenvoordelen zich pas na een aantal

gemakkelijker te gaan dan bij andere. Maar we kunnen

jaren. Tweejaarlijks door Deloitte uitgevoerd onderzoek

concluderen dat samenwerking de efficiëntie (naast

naar samenwerkingsverbanden bevestigt het beeld dat

de effectiviteit) vergroot en dat er kostenvoordelen

de kosten van shared services in de eerste jaren stijgen,

zijn te behalen. Omdat met de samenwerking ook

maar dat na een aantal jaren significante kostenvoordelen

initiële kosten zijn gemoeid en gemeenten te maken

zichtbaar worden.

Figuur: Verloop kostenniveau voor, tijdens en na implementatie
van een succesvol samenwerkingsverband
Implementatie

Voor

Kostenniveau
Na

“Het is jammer dat je sommige kostenontwikkelingen niet kan meten direct gerelateerd aan samenwerkingsvoordelen. Bijvoorbeeld in het kader van sociale zaken. De
fluctuaties van het aantal uitkeringsgerechtigden maken dit erg lastig.”
Arjen Mewe, gemeentesecretaris Emmen
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Hoofdstuk 6
Samenwerkingsterreinen
in beweging
6.1 Samenwerkingsterreinen in beweging

omgevingsrecht. Sinds 2008 heeft de vorming van deze
uitvoeringsorganisaties verschillende snelheden en

We hebben er voor gekozen om een aantal specifieke

benaderingen gekend. Daar waar het proces in eerste

samenwerkingsterreinen extra aandacht te geven.

instantie centraal werd aangestuurd is er vanaf het

Dit betreft beleidsterreinen in beweging, waarbij

voorjaar 2010 sprake van een ‘bottom-up proces’. Deze

samenwerking centraal staat of onontbeerlijk is.

benadering heeft enerzijds geleid tot meer regionaal

Gezien het feit dat veel gemeenten hiermee worstelen,

maatwerk, maar anderzijds ook tot meer haperingen in

beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen en

de voorbereidingsmachine. Ondanks dit laatste is het

uitdagingen op deze terreinen. Het gaat om:

perspectief een landsdekkend systeem in 2013.

∙

Inrichting van de regionale uitvoeringsdiensten

In de praktijk van de voorbereiding is te zien dat het

∙

Decentralisering van de jeugdzorg

onderlinge vertrouwen tussen gemeenten en tussen

∙

Decentralisatie van begeleiding van AWBZ naar Wmo

gemeenten en provincies bij verschillende diensten in

∙

Regionalisering van de brandweer

oprichting te wensen overlaat. Dit werd mede gevoed

∙

Integratie van de arbeidsmarkt: werken naar

door het ontbreken van een gevoel van urgentie bij

vermogen

sommige partners. De betrokkenen vrezen bovendien

Informatisering en automatisering

tekort te worden gedaan door de andere partij, of vrezen

∙

de grip op de uitvoering te verliezen. Eerdere negatieve
ervaringen met andere initiatieven van samenwerking

6.2 Inrichting van de regionale
uitvoeringsdiensten

(bijvoorbeeld de vorming van veiligheidsregio’s) helpen

De inrichting van regionale uitvoeringsdiensten is anno

Staatssecretaris Atsma heeft eind 2010 en begin 2011

2011 een wel heel actueel samenwerkingsthema voor

opnieuw vaart in het proces gebracht. Vanuit de centrale

gemeenten en provincies. Zij moeten immers met elkaar

overheid wordt meer gestuurd op de kaders en de

regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) inrichten voor

regio’s worden aangesproken op hun voortgang. Op

de uitvoering van VTH-taken (vergunningverlening,

dit moment zijn vrijwel alle gemeenten in Nederland

toezicht en handhaving) op het gebied van het

actief met het onderwerp bezig. In het westen

daar niet bij.
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van Nederland is al sprake van een paar regionale

onvoldoende controle over te hebben; beter is dan te

uitvoeringsdiensten. In de rest van Nederland hebben

proberen daar nuttige lessen uit te trekken.

partijen intentieverklaringen getekend en zijn met
elkaar aan het onderzoeken hoe ze de RUD willen

Een andere uitdaging is het bepalen welke taken

invullen. Bedrijfsplannen worden inmiddels opgesteld,

moeten worden overgedragen aan de RUD. In ieder

zodat in 2012 aan de daadwerkelijke bouw kan worden

geval zijn afspraken gemaakt over overheveling van

gewerkt.

het zogenaamde basistakenpakket. Maar er kunnen ook
meer taken door de RUD’s uitgevoerd gaan worden.

Het laten uitvoeren van VTH-taken door een regionale

Hiervoor is het nodig om als gemeente naar de nabije

uitvoeringsdienst, betekent niet dat gemeenten hun

toekomst te kijken en eerlijk durven te zijn of taken

bevoegdheden kwijt zijn. Dit wordt echter vaak wel

nog wel goed zelfstandig uitgevoerd kunnen worden.

zo ervaren. Gemeenten worden met de partners

Wanneer gemeenten nagaan met hoeveel moeite zij

eigenaar van de regionale uitvoeringsdienst (in principe

nu VTH-taken uitvoeren op het gebied van milieu en

wordt het een openbaar lichaam) en blijven bevoegd

bouwen, kan men eigenlijk niet anders dan concluderen

gezag voor de VTH-taken op het gebied van het

dat opschaling wel eens verstandiger kan zijn.

omgevingsrecht.
Natuurlijk kunnen gemeenten ook op een later
Eén van de belangrijkste uitdagingen voor gemeenten

tijdstip besluiten om ook andere taken dan alleen de

is de invulling van de rollen van eigenaar en

basistaken over te hevelen naar de RUD, maar het lijkt

opdrachtgever. Twee verschillende rollen, die binnen de

efficiënter om dat dan nu al te doen, zodat daar bij de

organisatie beter bij verschillende onderdelen kunnen

inrichting van een RUD goed rekening mee kan worden

worden belegd. De sturing van de samenwerking als

gehouden. Het bespaart dan eventuele extra kosten voor

eigenaar vraagt om andere kritische blik dan die van

aanpassingen in de nieuwe en in de latende organisatie.

opdrachtgever. We zien dat in het kader van de op te
stellen bedrijfsplannen het onderwerp eigenaarschap

De gemeente Sluis gebruikt de RUD vorming als

en opdrachtgeverschap de aandacht gaat krijgen die

vliegwiel om verdere samenwerking met omliggende

het verdient. Bij de invulling hiervan zal men zich

gemeenten vorm te geven. De gemeente Deventer werkt

niet moeten laten leiden door de onvrede die nogal

met omliggende gemeenten volgens een netwerkmodel

wat partners hebben over de aansturing van reeds

aan het vormen van een regionale uitvoeringsdienst.

bestaande samenwerkingsverbanden en het gevoel daar

Hieronder wordt deze casus beschreven.
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6.3 Decentralisatie van de jeugdzorg
UITGELICHT
Gemeente Deventer, Samenwerking WABO taken

Binnen nu en 2016 wordt de jeugdzorg in zijn geheel naar

binnen een netwerk RUD

de gemeente gedecentraliseerd, waardoor de jeugdzorg en
het jeugdbeleid in één bestuurlijke hand komen te liggen.

Binnen de provincie Overijssel heeft van januari tot

Voor gemeenten betekent dit onder meer dat het Centrum

begin juni 2011 een pilot gelopen om te onderzoeken

voor Jeugd en Gezin doorontwikkeld wordt tot een front-

of de RUD als “netwerkorganisatie” geïmplementeerd

office die toegang biedt aan alle vormen van ondersteu-

kan worden.

ning en zorg op het brede jeugdterrein. Een aantal factoren
zal bijdragen aan een sterke behoefte onder gemeenten

De Netwerk RUD IJsselland, waar de gemeente

aan samenwerking. De jeugdzorgaanbieders werken veelal

Deventer onder valt, is een model dat uitgaat van

(boven)regionaal waardoor afstemming tussen gemeenten

het borgen van de doelstellingen van de regionale

van belang is; de complexiteit van de doelgroep is hoog en

uitvoeringsdiensten vanuit autonomie van de

de casuïstiek bij jeugdigen en gezinnen kan erg complex

deelnemers. Uitgangspunt is dat elke organisatie

zijn waardoor sommige vraagstukken slechts enkele malen

haar eigen werkzaamheden blijft uitvoeren, maar

voorkomen in de eigen gemeente.

in bepaalde situaties deskundigheid van een
partnerorganisatie kan inhuren. De opgave bestaat

De verschuiving van het zwaartepunt van de jeugdzorg

vooral uit het op slimme wijze organiseren c.q.

naar lokaal niveau betekent dat er nauwere samenwerking

vrijspelen van deskundigheden op gebieden die nu

ontstaat tussen jeugdzorg en lokale voorzieningen als kin-

nog als kwetsbaar worden aangemerkt.

dercentra en onderwijs.
Belangrijkste uitdaging voor gemeenten is dat, in het be-

Alle colleges van B&W van de Overijsselse

lang van een efficiënte ketensamenwerking, in de back-

gemeenten, de besturen van de waterschappen en

office van de Centra voor Jeugd en Gezin en zorg- en

de Gedeputeerde Staten van de provincie hebben

adviesteams een eenduidige werkwijze ontstaat. Daarnaast

enthousiast en unaniem besloten op deze manier

is het van belang dat deskundigheid in het kader van co-

samen te werken. Uiterlijk 1 januari 2013 zal de

ordinatie van zorg, casemanagement en het signaleren en

samenwerking operationeel zijn.

melden van kindermishandeling wordt overgedragen naar
gemeenten. De twaalf Drentse gemeenten en de provincie
Drenthe bereiden zich – met een landelijk koploperproject
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(pilot) – samen voor op de overdracht van de jeugdzorg
aan gemeenten en het daarbij beoogde nieuwe inhoudelijk
fundament. Hieronder beschrijven we deze casus.
UITGELICHT

6.4 Decentralisatie van begeleiding van
AWBZ naar Wmo

Gemeente Emmen (en overige gemeenten in

Zowel de individuele begeleiding als de dagbesteding zul-

De twaalf Drentse gemeenten en de provincie werken

len in de toekomst worden overgeheveld naar de Wmo

op dit moment aan de meest efficiënte en

(Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Als gevolg hiervan

effectieve sluitende ketenaanpak, waarbij bovenlokale

zijn in 2014 gemeenten volledig verantwoordelijk voor

invulling aan de orde kan zijn. Zij streven naar een

dit deel van de AWBZ. Hiermee kan de zorg dichter bij de

samenhangend casusoverleg in iedere regio waarbij er

burger worden georganiseerd.

geen overlappingen meer zijn.

De uitdaging voor gemeenten ligt erin zich de komende

Centraal hierbij staan de centra voor Jeugd en Gezin

tijd uitgebreid te oriënteren op de consequenties van de

(CJG) en Zorg Advies Teams (ZAT). Die brengen

decentralisatie en om met zorgaanbieders om tafel te gaan.

hulp dichter bij jeugdigen en hun ouders, waarmee

Het is van belang een duidelijk beeld te krijgen van de

drempels worden weggenomen. De verwachting

groep die nu nog extramurale begeleiding uit de AWBZ

is dat het sneller inschakelen van hulp op termijn

krijgt. Het jaar 2011 geldt hiervoor als een oriëntatiejaar.

het beroep op zwaardere vormen van jeugdzorg zal

Omdat de gemeenten voor de AWBZ-begeleiding min-

verkleinen. Samenwerking tussen jeugd-, onderwijs-,

der financiële middelen krijgen dan hier op dit moment

welzijn- en veiligheidsvoorzieningen moet bijdragen

landelijk in omgaat, zal 2011 ook benut worden om na te

aan een sluitende aanpak. Provincie en gemeenten in

denken over efficiency mogelijkheden. De functie begelei-

Drenthe kiezen voor een proactieve opstelling in het

ding is vele malen complexer dan de functie huishoudelij-

transformatieproces, waarbij de uiteindelijke structuur

ke verzorging die in 2007 overgeheveld werd. Gemeenten

volgend is op de inhoudelijke visie en doelstelling. Zie

moeten zich verdiepen in de problematiek van ouderen,

ook www.drentsepilotjeugd.nl.

jeugdigen, mensen met een psychiatrische beperking en
mensen met een verstandelijke beperking. Ook hier geldt

Drenthe + Provincie), Ketensamenwerking Jeugdzorg
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dat gemeenten te maken zullen krijgen met veel boven-

zijn voornamelijk bang voor een kloof tussen de maat-

regionaal en landelijk werkende instellingen. Gemeenten

schappij en de brandweer (lees: veiligheid), een afname

zullen op regionaal niveau de kennis op het gebied van de

van het aantal vrijwilligers en een vermindering van de

zorg moeten bundelen en uitwisselen.

eigen macht/invloed.
Belangrijke uitdagingen zijn dan ook het overhevelen van

6.5 Regionalisering van de brandweer

personeel, materieel en vastgoed naar regionaal niveau.
Hierbij kan veel kapitaal verloren gaan, bijvoorbeeld door

Op 31 januari 2011 is het wetsvoorstel ‘regionalisering

het feit dat kazernes leeg komen te staan omdat nieuw-

brandweer’ gepubliceerd. Deze toevoeging op de wet

bouw wordt ontwikkeld in het kader van de regionalise-

‘veiligheidsregio’s’ stelt dat het verplicht is voor lokale

ring. Daarnaast moet zoveel mogelijk worden voorkomen

brandweerorganisaties om te regionaliseren.

dat lokaal aanbestedingen worden gedaan voor bijvoor-

De NVBR heeft positief gereageerd op dit wetsvoorstel

beeld voertuigen terwijl de regionale inventarisatie nog

gezien de knelpunten waarmee veel brandweerkorpsen

niet gereed is.

kampen, waardoor zij niet alle aan hen opgedragen taken

Ook de gemeente Kerkrade heeft in 2008 al besloten te

voldoende kunnen uitvoeren. Enerzijds door de werk-

komen tot één brandweer Zuid-Limburg. We lichten deze

druk, anderzijds doordat er meer kennis en deskundigheid

casus op de volgende bladzijde kort toe.

worden verlangd voor het geven van advies bij complexe
veiligheidsvraagstukken.

6.6 Integratie van de arbeidsmarkt
Daarnaast is er een daling te zien in de beschikbaarheid
van vrijwilligers. De kleinschalige inrichting van veel

Vermoedelijk is vanaf 1 januari 2013 de nieuwe Wet

brandweerkorpsen leidt ook tot kwetsbaarheid. Regiona-

Werken naar Vermogen (Wwnv) van kracht. Mensen die

lisering zou dan ook moeten leiden tot het efficiënter en

kunnen werken en nu een beroep doen op de wetten In-

effectiever uitvoeren van taken. De VNG is geen voorstan-

vesteren in jongeren (Wij), Sociale werkvoorziening (Wsw),

der van het besluit en is zelfs zeer kritisch. Reden hiervan

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicap-

is dat het wetsvoorstel niet tot overdracht van personeel

ten (Wajong) en Wet Werk en Bijstand (Wwb) gaan beho-

en beheer aan de veiligheidsregio’s verplicht. Het doel -

ren tot de doelgroep. Als gevolg van de nieuwe wetgeving

eenvormigheid van veiligheidsregio’s - wordt met dit wets-

worden gemeenten als uitvoerder geconfronteerd met een

voorstel volgens de VNG dus niet bereikt. Burgemeesters

voor hen gedeeltelijk nieuwe doelgroep en moeten daarbij
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naar alle waarschijnlijkheid veel gaan bezuinigen. Een
behoorlijke opgave.

UITGELICHT
Gemeente Kerkrade, Regionalisering Brandweer

De Wet Werken naar Vermogen en de bezuinigingen

Zuid-Limburg

maken het noodzakelijk voor gemeenten om keuzes te
maken in de wijze waarop zij uitvoering gaan geven aan

In 2008 hebben de raden van de 19 gemeenten in

de nieuwe wet. Met dien verstande dat de uitvoering zo ef-

Zuid-Limburg het besluit genomen om te komen

fectief en efficiënt mogelijk georganiseerd dient te worden.

tot één brandweer Zuid-Limburg. Daarmee hebben

Daarbij komen nadrukkelijk andere gemeenten, SW-bedrij-

zij invulling gegeven aan de ambitie om ook op

ven, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en bedrijven

de lange termijn te kunnen blijven voldoen aan de

in de regio in beeld om de kwaliteit van de uitvoering te

eisen van de moderne tijd als het gaat om veiligheid

versterken, de kwetsbaarheid van de organisatie te onder-

en de vormgeving daarbinnen van een duurzame,

vangen en uitvoeringskosten te reduceren.

slagvaardige en professionele organisatie van
brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Een aantal gemeenten is zich reeds in samenwerking aan

Tevens hebben de raden gehoor gegeven aan

het voorbereiden op de komst van Wwnv. Onder meer de

de behoefte van de brandweer zelf aan meer

gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

organisatorische slagkracht om kwalitatieve stappen te

hebben besloten hierin gezamenlijk op te trekken. Een

kunnen zetten en aansluiting te vinden bij partners als

teken dat de veranderingsopgave als gevolg van de nieuwe

de politie en GGD/GHOR, die hun activiteiten reeds op

wetgeving groot is en bundeling van kennis, ervaring en

regionaal niveau hebben georganiseerd.

middelen cruciaal.

Deze regionalisering betekent overigens niet dat
veiligheid en in het bijzonder de brandweerzorg
bestuurlijk op afstand gezet gaat worden. Integendeel;

6.7 Informatisering en automatisering

in de voorliggende bestuursorganisatorische
maatregelen, verwoord in de gemeenschappelijke

Online dienstverlening van bedrijven, zoals digitaal

regeling en zijn verordeningen, is nadrukkelijk de

bankieren, het boeken van reizen en het doen van aanko-

sturings- en controlefunctie van de gemeenteraden

pen, laat in Nederland al jaren een zeer sterke groei zien.

verankerd.

Ook van de overheid verwachten burgers en ondernemers
in toenemende mate dat producten en diensten digitaal
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aangeboden worden, zoals het aanvragen van vergun-

daardisatie op het gebied van processen en informatie

ningen of een uittreksel van een geboorteregister of het

een cruciale eerste stap.

indienen van zienswijzen. Naast de behoefte aan het
digitaal afnemen van producten verwachten burgers en
ondernemers tegelijkertijd een steeds hogere mate van
transparantie van de overheid. Bij het afnemen van gemeentelijke diensten willen aanvragers ook meer inzicht

UITGELICHT

in het proces, de termijnen en de kosten en uiteindelijk

gemeenten in zuidwest Friesland, ICT

ook meer inzicht in de totstandkoming van beleid. Een

Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslan (ISZF)

en ander dient vervolgens gepaard te gaan met een afname van de administratieve lasten; zo dienen gemeen-

De toenemende complexiteit van maatschappelijke

ten onder andere niet meer te vragen naar al bekende

en technologische ontwikkelingen, met consequenties

gegevens van de burgers en ondernemers.

voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van de
gemeentelijke organisaties heeft voor gemeenten

Het maatschappelijk belang van ICT bij gemeenten is

geresulteerd in een samenwerkingsverband. Deze

dan ook groot. Gemeenten proberen ontwikkelingen

samenwerking kwam tot stand door middel van

op ICT-gebied door te voeren door het toepassen van

een Gemeenschappelijke Regeling tussen in eerste

een aantal principes bij het vormgeven van hun digitale

instantie zes gemeenten, inmiddels vijf (Gaasterlân-

dienstverlening. Eén daarvan is selfservice, het bieden

Sleat, Harlingen, Lemsterland, Littenseradiel en

van de mogelijkheid voor burgers en ondernemers om

Súdwest-Fryslân), waardoor de gemeenschappelijke

zelf digitaal producten aan te vragen, op elk moment

uitvoeringsorganisatie, het ISZF, sinds 1 januari 2004

van de dag. Een ander principe is het hergebruik van

een feit is. Het ISZF ontlast gemeenten op het gebied

informatie door het effectief inzetten van basisregistra-

van ICT-vraagstukken. Hierbij valt te denken aan de

ties of het implementeren van een midoffice. Verder is

ondersteuning van het informatiemanagement, het

het gebruik van sociale media als communicatiekanaal

uitvoeren van project- en programmamanagement, het

vanuit de gemeente naar burgers en ondernemers en

beheren van de ICT-infrastructuur en het ondersteunen

andersom een belangrijk principe.

van applicatiebeheer. Het ISZF betreft een

Samenwerking tussen gemeenten en tussen gemeenten

enkelvoudige samenwerking, vormgegeven conform

en rijksoverheid draagt bij aan het effectief en kosten-

het concept van een Shared Service Center (SSC).

efficiënt realiseren van deze principes. Daarbij is stan-
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Hoofdstuk 7
De gemeente aan het woord
Hieronder hebben we een aantal treffende uitspraken opgenomen die door gemeentesecretarissen en burgemeesters
tijdens de interviews zijn gedaan.

Klaas Dekker
Gemeentesecretaris Apeldoorn
We willen niet te dominant zijn in de omgeving. Ga gewoon met elkaar aan de praat, biedt
iets aan voor een ander. Er moet ook geen lappendeken ontstaan. Het is heel goed en nuttig
om samen te werken, maar het moet wel een win-win situatie zijn. Je moet er samen beter van
worden. Als je die overtuiging maar hebt en het kan ook bewezen worden, dan is die samenwerking ook optimaal. Als je dat met geweld of kracht gaat doen dan lukt het niet.

Lisenka Schmitz
Gemeentesecretaris Brummen
We weten elkaar in de regio te vinden, bestuurlijk en ambtelijk. Maar bij allerlei concrete vraagstukken blijft het een zoektocht, hoe geven we samenwerking nou daadwerkelijk vorm? Dat wat
wij met samenwerking doen is per onderwerp zoeken naar de meest optimale vorm voor dat
moment. Je kan beginnen met zijn drieën en dat kunnen er later zeven zijn.
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Ardwin Lantain
Gemeentesecretaris Deventer
We hebben, met andere gemeenten, een gezamenlijk belang. We kunnen meer impact maken bij
andere overheden en verzoeken doen richting Europa wanneer we samenwerken. Daarnaast is het
besef doorgedrongen dat we op een bepaalde schaal economische voordelen maar ook voordelen
in termen van continuïteit en kwaliteit kunnen behalen. Ook de personeelsmarkt wordt lastiger. Er
is meer urgentie.

Jan Herman de Baas
Gemeentesecretaris Dordrecht
In de afgelopen jaren is in de Drechtsteden intensieve samenwerking opgebouwd rond vooral
indirecte taken (totaal 850 fte). We werken nu aan intensievere samenwerking op primaire taken,
zoals beleid, dienstverlening en openbare ruimte. In plaats van die onderdelen te fuseren starten
we nu een proeftuin met gezamenlijke managementteams. Daarin matchen we alle beschikbare
capaciteit van de 6 gemeenten met alle klussen op die terreinen. Optimale efficiency en kwaliteit,
zonder te letten bij welke gemeenten iemand zijn of haar aanstelling heeft.

Roland van Benthem
Burgemeester Eemnes
Sinds de samenwerking werken we veel transparanter. De planning is strakker en we hebben zicht
op welke kosten we maken. Vroeger was er meer vrijheid, nu wordt er strakker gestuurd. Daardoor
kun je betere keuzes maken. Maar het blijft mensenwerk. Samenwerking komt tot stand dankzij
mensen en faalt dankzij mensen.
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Arjen Mewe
Gemeentesecretaris Emmen
Samenwerking, in welke vorm dan ook, wordt gezien als belangrijk instrument om ambities en
doelstellingen in deze regio te realiseren. De gemeenten zijn zich ervan bewust dat samenwerking
een antwoord kan zijn op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder decentralisatie
van taken, deregulering, druk op prestaties en informatisering.

Robert Reus
Gemeentesecretaris Enkhuizen
We willen meer structuur aanbrengen binnen de samenwerking. We hebben ongeveer negentig
verschillende samenwerkingsverbanden in de regio. Wij willen minder praatclubs, en we willen
werken met preferred partners.

Frans Mencke
Gemeentesecretaris Hoorn
Je hebt in West Friesland veel opschaling gekregen. We zijn van 27 gemeenten naar 7 gemeenten
gegaan. Maar toch, door de bezuinigingsnoodzaak, is ook wel weer de beweging opgekomen om
te gaan samenwerken. Iedereen verwacht er dan ineens heel veel van, soms teveel denk ik. Alsof
samenwerking het ei van Columbus is. Je moet het dan wel doen in een vorm waar je voordeel kan
halen.
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Erwin Stolk
Gemeentesecretaris Katwijk
Katwijk staat open voor iedere vorm van samenwerking. We maken daarin een zakelijke afweging
en zullen niet per definitie op zoveel mogelijk terreinen samenwerken. Daarnaast willen we de
uitvoering zoveel mogelijk in gestructureerde verbanden houden. Cruciaal is dat je wel je eindverantwoordelijkheid kan nemen naar je burgers toe. Dat betekent niet aan de voorkant samenwerking uitsluiten, maar ook niet samenwerken om het samenwerken.

Chris Kuikman
Gemeentesecretaris Kerkrade
We willen betere dienstverlening bereiken door kennis en professionaliteit op grootstedelijke schaal
te bundelen, en tegelijkertijd de persoonlijke, op menselijke maat toegesneden, dienstverlening te
behouden en te verdiepen. Wij denken bij samenwerking niet alleen aan Nederlandse gemeenten,
maar ook aan gemeenten over de grens; euregionaal.

Han Bekkers
Waarnemend gemeentesecretaris Leiden
Op de langere termijn gaat het binnen gemeenten toe naar netwerksturing. Iedereen dient zelf
verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen product. We willen toe naar een organisatie waarin de
terreinen samenwerking, dienstverlening en bedrijfsvoering elkaar overlappen. Maar zover zijn we
nog niet.
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Johanneke Liemburg
Burgemeester Littenseradiel
Belangrijkste ijkpunt in dit verhaal is: doen we het goed voor de bevolking? Belangrijk is dat je je
als gemeente realiseert dat je monopolist bent. Burgers kunnen niet overlopen naar een ander. Dat
brengt een extra verantwoordelijkheid met zich mee. Wij zijn ons nu aan het heroriënteren, gezien
de demografische ontwikkelingen en het beleid dat daarop in samenwerking ontwikkeld moet
worden.

Jelmer van Dam
Gemeentesecretaris Losser
Men heeft hier goed nagedacht over wat we nou willen met samenwerking. Vanuit een bepaald
perspectief is daarover gezegd: zaken die bestuurlijk en politiek minder gevoelig liggen kunnen
we makkelijker op afstand zetten dan taken die wel een bepaalde gevoeligheid hebben. Sinds
de samenwerking met Enschede op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering maken we
gebruik van een professionele bestaande organisatie en bereiken we de gewenste voordelen veel
sneller.

Leon Bertens
Gemeentesecretaris Reusel-De Mierden
We zetten stappen die we nooit hadden kunnen zetten zonder samenwerking. We werken daarbij
niet met een ontwerpmodel, maar met een ontwikkelmodel. Dat betekent dat je verschillende
snelheden accepteert. Ook houden we rekening met de identiteiten van verschillende gemeenten;
deze moet je honoreren, maar niet overdrijven.
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Jelle Dijkstra
Gemeentesecretaris Sluis
Wij hebben uitdrukkelijk gezegd: zonder samenwerking kunnen wij niet verder bestaan. En dat is
wel een vrij principiële uitspraak. Wij zullen de samenwerking moeten zoeken willen wij taken met
voldoende kwaliteitsniveau willen uitvoeren. We kunnen op sommige vlakken niet meer aan de
behoefte van burgers en bedrijven voldoen.

Johan Krul
Gemeentesecretaris Súdwest-Fryslân
De vijf gemeenten waaruit onze gemeente is ontstaan hadden waanzinnig veel samenwerkingsverbanden, in verschillende vormen en regio’s. Het werd vrij lastig deze verbanden te blijven
aansturen. Onduidelijk was hoe de gemeenteraad erin zit en of het college er nog wel iets van
weet. Dat was eigenlijk een belangrijke aanleiding om te gaan fuseren. Vooral de kleine gemeenten gaven aan “wij kunnen het niet meer overzien”.

Rob van Nunspeet
Gemeentesecretaris Zeewolde
De raad heeft de wens uitgesproken dat Zeewolde een volwaardige en zelfstandige gemeente blijft.
We kijken op basis hiervan naar manieren om de organisatie zo efficiënt en klantgericht mogelijk
inrichten. We hebben daarbij twee sporen uitgezet: samenwerking met en uitbesteding aan collega
overheden en (waar mogelijk) private partijen.
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Oenze Dijkstra
Gemeentesecretaris Zwolle
Zwolle staat open voor allerlei vormen van samenwerking. Gelet op onze positie in de regio wordt
van ons een initiërende rol verwacht. Je merkt nu dat onder druk van de bezuinigingen de bereidheid van de omringende gemeenten toeneemt. Wij zijn op diverse fronten nu in gesprek. Ik vind de
Regio Zwolle en de Talentenregio, beide van recente datum, goede ontwikkelingen.
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Bijlage:

Overzicht taakuitvoering

Openbare orde en veiligheid

Sociale zaken en werkgelegenheid
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Onderwijs

Verkeer en vervoer

Cultuur, sport en recreatie
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Specialistische taken

ICT

Communicatie
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Juridisch

72

Overzicht primaire taakvelden
Burgerzaken
Gemeentelijke basisadministratie (GBA), burgerlijke stand, uitgifte officiële documenten (uittreksels, verklaringen,
persoonsdocumenten, paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen), digitalisering dienstverleningsconcept,
informatieverstrekking, klachten en meldingen, kwaliteitsbewaking en verbetering GBA, legalisaties, neutralisaties,
receptie en telefooncentrale, verhuizingen, verkiezingen, vreemdelingenloket.
Openbare orde en veiligheid
Uitvoering van de politie-, brandweer- en rampenbestrijdingstaken.
Economische zaken
Realiseren veilige en aantrekkelijke werk- en winkelomgevingen, vestiging bedrijven, openingstijden winkels,
tegengaan leegstand, revitalisering en herstructurering werklocaties, stimuleren ondernemerschap.
Sociale zaken en werkgelegenheid
Bijstandsverlening/ Uitvoering Wet werk en bijstand (Wwb), Sociale werkvoorziening/ SW bedrijven, Inkomensvoorzieningen (IOAW, IOAZ, Wik), Re-integratie activiteiten, gemeentelijk minimabeleid, schuldhulpverlening.
Welzijnsvoorzieningen en volksgezondheid
Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), GGD.
Onderwijs
Leerlingenvervoer, leerplicht, onderwijsachterstandenbeleid, volwasseneneducatie, schoolbegeleiding.
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Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Wegenbeheer- en onderhoud, operationeel verkeersmanagement, openbare verlichting, beheer openbaar groen,
ingenieursdiensten, gezamenlijk inkopen en aanbesteden van werken/ diensten.
Verkeer en vervoer
Bestrijding luchtverontreiniging, bestrijding geluidshinder, bodemverontreiniging, energie, klimaatgebonden
activiteiten, gevaarlijke stoffen, externe veiligheid, handhaving en toezichtsbeleid, vergunningenbeleid,
milieucommunicatie, duurzaamheid, innovatie & ambitie.
Milieu
Milieuvergunningverlening, toezicht, handhaving, klachtenafhandeling Wet Milieubeheer, specialistische
milieutaken (bodem, geluid, luchtkwaliteit, klimaat en energie), integrale milieuadvisering ruimtelijke ordening,
milieucommunicatie.
Cultuur, sport en recreatie
Schouwburg, theater, muziekschool, bibliotheek, sportvelden, (overige) gesubsidieerde instellingen.
Belastingen
Onroerende-zaakbelastingen, rioolrechten, WOZ, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en reinigingsrechten,
parkeerbelasting, reclamebelasting.
Specialistische taken
GEO-informatie, Domein Cultuurhistorisch Erfgoed (monumentenzorg/ archeologie).
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Overzicht bedrijfsvoeringstaken
P&O/HRM
Personeelsadministratie, salarisadministratie, ziekteadministratie, pensioenadministratie, wachtgeldadministratie,
applicatiebeheer, advies, personeelsbegroting, managementinformatie.
ICT
Systeembeheer, gebruikersondersteuning, adviesfunctie ICT, functioneel- en applicatiebeheer, inkoopfunctie ICT,
gegevensbeheer.
Financiën/ inkoop
Gegevensbeheer, grootboekadministraties, debiteurenbeheer, facturering, invordering, crediteurenbeheer, ontvangsten verwerking facturen, betaling facturen, BTW, ‘kleine’ kas, kassierswerkzaamheden, opzetten rekeningschema,
overige administratie, activa-administratie, betalingsverkeeradministratie, verplichtingenadministratie,
urenadministratie, investeringsadministratie, magazijnadministratie, IV-3 (informatie voor derden).
Communicatie
Perscontacten, woordvoering, city marketing.
Facilitair
Inkoopbeleid, marktverkenningen, beoordeling leveranciers, juridische beoordeling, aanbestedingen, leveringsen contractonderhandeling, vaststelling inkoopvoorwaarden, administratie, informatieverzameling betrokken
partijen, interne afstemming (budgethouders, financiën, inkoop), begeleiden kort gedingen, spendanalyses,
contractmanagement, kwaliteitsborging.
Juridisch
Juridische controle, juridisch advies, bestuurlijk juridisch toetsen van de B&W en raadsvoorstellen, juridische
kwaliteitszorg.

75

76

Deloitte wil als adviesbureau een actieve bijdrage leveren aan initiatieven die raakvlakken hebben met
samenwerking binnen het openbaar bestuur. Hierbij staan de ontwikkeling van kennis en tools en het
uitwisselen van ervaringen centraal. Omdat wij ervan zijn overtuigd dat gemeenten om meerdere redenen
zullen blijven samenwerken, hebben wij het initiatief genomen dit onderzoek uit te voeren.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat gemeenten meer overzicht en grip willen organiseren op
samenwerking. De publicatie draagt bij aan het verhelderen van de belangrijkste inzichten hieromtrent. Ik ben
trots op deze publicatie en mijn dank gaat uit naar onze partners van het Kennisplatform Intergemeentelijke
Samenwerking en Henriëtte van den Heuvel van het Platform Shared Services bij de Overheid. Bijzondere dank
gaat uit naar mijn collega Marly Kiewik die het onderzoek heeft geleid en de eindredactie van deze publicatie
voor haar rekening heeft genomen.
Martin Eikenboom
Partner
Deloitte Consulting
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Deze publicatie voor het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking is tot stand gekomen door een samenwerking
tussen Programma Krachtig Bestuur (Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties), Deloitte, Platform Shared
Services bij de Overheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
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Over deze uitgave:
In deze uitgave wordt op basis van ervaringen uit de praktijk ingegaan op verschillende samenwerkingsaspecten. Deze uitgave is
gebaseerd op onderzoek dat door Deloitte in 2011 is verricht. Achttien verantwoordelijken, gemeentesecretarissen en burgemeesters,
hebben hieraan hun medewerking verleend. Deze publicatie vormt deel 2011/2 in de publicatiereeks door het Kennisplatform
Intergemeentelijke Samenwerking uitgegeven.
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Het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking is een samenwerkingsverband dat bestaat uit een consortium van:
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VGS, Middelgrote Gemeenten, ISZF, P10, VNG, Shared Services bij de Overheid,
Nicis Institute en Nirov.
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