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Vraag Antwoord

Dank voor de uitgebreide Excel sheet, is de lijst uit te breiden met wat de kosten 
van deelname zijn.

De lijst is bedoeld om een overzicht te geven van samenwerkingsverbanden en inzicht 
te geven in de keuzes die we (kunnen) maken als het gaat om 
samenwerkingsverbanden. Er staan ook overlegvormen op die moeilijk in geld te 
waarderen zijn omdat het bijvoorbeeld gaat om afstemmingsoverleg. De op geld 
waardeerbare kosten komen terug in onze P&C-cyclus. (paragraaf Verbonden Partijen 
en in de afzonderlijke beleidsprogramma’s) 

Enkele regionale samenwerkingen zitten kosten aan vast, RUD, VRU, etc. Zijn er 
aan niet verplichte samenwerkingen ook kosten verbonden, zie ook vorige vraag.

Dat verschilt per samenwerking. Als je vrijwillig samenwerkt op basis van bijvoorbeeld 
een overeenkomst dan maak je daarin afspraken over de kosten. Stel je alleen 
capaciteit beschikbaar voor overleg, dan zijn er ook kosten, alleen zijn die vaak 
minder in geld uit te drukken. Die niet te waarderen kosten neemt iedere deelnemer 
aan het samenwerkingsverband dan voor eigen rekening. Veelal hangen ze samen 
met de taken die je als gemeente uit wilt/moet voeren en waarvoor je samenwerking 
zoekt.  

Omnia wonen komt niet voor in de samenwerkingsverbanden, is dit omdat er 
sprake is van een contractuele overeenkomst?

Met Omnia Wonen hebben we geen samenwerkingsverband. Zij zijn een 
gesprekspartner van ons, zoals veel (maatschappelijke) organisaties dat zijn.   

Indien dat zo is, is er ook geen overeenkomst tussen Gemeente en bijvoorbeeld de 
RUD, en wat is dan het verschil dat dit wel als een samenwerkingsverband wordt 
gezien?

Het is dus niet zo. De gemeente is wettelijk opgedragen om de milieutaken onder te 
brengen in een regionale uitvoeringsdienst. De RUD is hierdoor een verplichte 
samenwerking.  

Wat is de mogelijke impact van de u10/u16 gesprekken op Woudenberg? De U10/U16 vormt door haar omvang en de aanwezigheid van de Stad Utrecht binnen 
de provincie een sterk blok, waar Woudenberg als losse gemeente weinig invloed op 
kan uitoefenen. Anders dan via de regio Amersfoort. Op onderdelen, met name 
recreatie en samenwerking Utrechtse Heuvelrug zijn er wel veel verbanden met de 
belangen in het zuidoostelijke deel van U16 en vraagt het veel inspanning van 
Woudenberg als grensgemeente om inzicht te hebben in de gezamenlijke belangen.  

pagina 3; Waarom zijn Baarn, Bunschoten, Soest en Leusden uit het RISB gestapt? 
Weten wij de reden hiervoor

De genoemde gemeenten zijn niet uit het RISB gestapt, maar hebben hun 
zorgadministratie ergens anders dan bij de gemeente Amersfoort ondergebracht. Dit 
staat los van het Regionaal Inkoop en subsidiebureau (RISB). Baarn, Bunschoten en 
Soest hebben jaren geleden een GR opgericht die meer taken dan alleen de 
zorgadministratie uitvoert. En Leusden is later overgestapt naar een commerciele 
partij die de zorgadministratie voor hen uitvoert.
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pagina 5; Wat zijn voorbeelden van samenwerking met een twijfelachtige

solidariteitsbijdrage?

De nota geeft aan dat we altijd scherp letten op een evenwichtige 
solidariteitsbijdrage. Deze bijdragen maken altijd regulier onderdeel van gesprek uit 
overleg over de financiën van het samenwerkingsverband.   

Bedrijfsvoering; Aangegeven is dat op dit terrein de samenwerking meestal 
informeel is. Het betreft echter terreinen als uitkeringen, salarissen en ICT en 
belastingen. VRAAG: Waarom is op deze exacte en belangrijke onderwerpen de 
samenwerking informeel?

Informeel betekent in de genoemde gevallen dat daar 
dienstverleningsovereenkomsten onder liggen. Het zijn alleen geen formele 
samenwerkingsverbanden, zoals een gemeenschappelijke regeling.


