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Aan de Raad.
Voorstel
Wij stellen u voor de nota strategische visie op samenwerking 2020 vast te stellen.

Inleiding
Voor u ligt de nota Strategische visie op samenwerking van de gemeente Woudenberg. Deze
nota borduurt voort op de visie die in 2015 door de gemeenteraad van Woudenberg is
vastgesteld. Vijf jaar later is de wereld om ons heen ingrijpend veranderd. Niet alleen op het
wereldtoneel maar ook in het bestuurlijk landschap. Een steeds verder terugtredende landelijke
overheid heeft geleid tot de overheveling van (soms grote) maatschappelijke opgaven naar
lagere overheden. De gemeente vormt daarbij als eerste aanspreekpunt voor de inwoner het
gezicht “De overheid”.
De gemeente Woudenberg werkt al jaren samen met diverse partijen uit haar omgeving. Niet
alleen met andere overheden; ook met (maatschappelijke) instellingen, ondernemers,
regionale en lokale platforms en inwoners. Samenwerking is niet nieuw, maar er altijd al
geweest. We zijn al decennialang verbonden met naburige gemeenten in diverse
gemeenschappelijke regelingen. De afgelopen jaren hebben we onze samenwerkingsvormen
zien verbreden. Door onze relatief bescheiden schaalgrootte staat de gemeente dichtbij inwoners en
ondernemers. Hun belangen stellen wij altijd voorop.
Centrale vraag
Wilt u als gemeenteraad de bijgevoegde nota Strategische visie op samenwerking vaststellen?

Beoogd resultaat
Samenwerken helpt ons bij het waarborgen en verbeteren van kwaliteit, continuïteit en
doelmatigheid van onze dienstverlening, maar ook aan meer gedragen en duurzamere
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oplossingen. Lokale ambities en al dan niet opgelegde maatschappelijke opgaven (b.v.
transformatie sociaal domein, omgevingswet, energietransitie, klimaatadaptatie) vragen om
een sterk lokaal bestuur met een heldere en realistische visie op de toekomst. Samenwerking
vormt daarbij een instrument om als gemeente doelstellingen te realiseren.
Kader
- Gemeentewet
- Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- Omgevingswet
- (Bestuurs)overeenkomsten/convenanten/deals
- Regionale afspraken (b.v. Strategische Agenda Regio Amersfoort)
- Toekomstvisie Woudenberg 2030
Argumenten
We staan voor een zelfstandig Woudenberg dat ambitieus, efficiënt, en voortvarend aan de
slag gaat om het beste te doen voor Woudenberg. Samenwerken helpt ons bij het waarborgen
en verbeteren van kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van onze dienstverlening, maar ook
aan meer gedragen en duurzamere oplossingen. Maar hoe willen wij samenwerking
benaderen? Wat drijft ons? Met welke partners verbinden wij ons? Welke kaders en rollen
stellen wij voor onszelf én onze partners.
Onze visie op samenwerking zoals beschreven in het bijgevoegde document geeft antwoord op
deze en meer vragen. De visie vormt als het ware ons kompas om met een (nog) groter
bewustzijn samenwerkingsrelaties aan te gaan. Voor onze samenwerkingspartners en andere
belanghebbenden bieden wij helderheid over waar de gemeente Woudenberg voor staat en
gaat bij het aangaan van samenwerkingsverbanden.
Samenwerking, al dan niet opgelegd vanuit het Rijk of noodzakelijk door organisatorische,
personele en/of beleidsinhoudelijke redenen of qua ontwikkelingen in de regio, neemt steeds
meer toe en speelt ook voor ons als gemeente een steeds belangrijkere rol. In onze visie op
samenwerking staan de resultaten voor de inwoners voorop. Kwaliteit, effectiviteit, efficiency,
continuïteit en gevolgen voor de strategische positie van de gemeente zijn criteria waarop wij
onze samenwerkingen beoordelen. Daarbij wordt door ons ook rekening gehouden met de
democratische controle op de samenwerkingsverbanden en de kosten. Ten slotte vormen
gelijkwaardigheid, betrouwbaar partnerschap en vertrouwen de basis waarop wij een
samenwerkingsrelatie willen ontwikkelen en aangaan.
Door samen te werken kunnen we als gemeente onze taken, doelen en ambities realiseren en
nieuwe ontwikkelingen ter hand nemen. Wij stellen het belang van onze inwoners en
ondernemers centraal en daar waar samenwerking eraan bijdraagt om dat beter te kunnen
doen, zoeken we actief de samenwerking in de regio en met partners op. We werken samen
op vrijwillige basis, gericht op het vergroten van eigen slagkracht. Stabiele
samenwerkingsrelaties staan voorop, waarbij sprake is van een gedeeld belang en gedeelde
verantwoordelijkheid.
Duurzaamheid en Inclusie
Het belang van onze inwoners en ondernemers staat centraal en daar waar samenwerking
eraan bijdraagt om dat beter te kunnen doen, zoeken we actief de samenwerking in de regio
en met partners op.

Maatschappelijke participatie
De mate van participatie binnen samenwerkingen verschilt. Soms is er sprake van bestuurlijke
samenwerkingen waarbij door het college verantwoording wordt afgelegd aan raad en
maatschappij door het publieke debat, soms komt participatie tot stand na uitgebreide
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consultatie van de maatschappij en andere betrokkenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
interactieve proces om te komen tot de Strategische Agenda van de regio Amersfoort.
Beoogd resultaat (hoe)
Als bijlage bij de nota zit een compleet overzicht van alle samenwerkingsverbanden. Daarbij
hebben we ons de vragen gesteld:
•
Welke overleggen zijn er per domein?
•
Wat is de naam van het samenwerkingsverband?
•
Hoe heet het overleg gremium waaraan wordt deelgenomen?
•
Wat is het doel van de samenwerking?
•
Wie nemen er aan deel?
•
Is er sprake van een wettelijke verplichting om samen te werken? (b.v GR-en)
•
Wat is onze mate van invloed?
•
Wat is de mate van het tijdsbeslag dat gemoeid is met het samenwerkingsverband?
•
Heeft de samenwerking meerwaarde?
•
Is er een alternatief?
Per samenwerkingsverband is bekeken of er een goede balans is tussen inzet en resultaat.
Kortom; doen we de goede dingen aan de juiste overlegtafels.
Financiële consequenties
Geen. De strategische visie maakt inzichtelijk welke keuzes worden gemaakt bij het aangaan
van samenwerkingsverbanden. Over afzonderlijke toetredingen/uittredingen/opzeggingen vindt
aparte besluitvorming plaats. Financieel toezicht op verbonden partijen wordt afgelegd middels
de jaarlijkse P&C-cyclus.
Aanpak/uitvoering
Na vaststelling van de nota Strategische visie op samenwerking deze plaatsen op de website.
Daarnaast een afschrift verzenden aan de provincie Utrecht.
Conclusie
Wij adviseren u om in te stemmen met de nota Strategische visie op samenwerking en deze
vast te stellen overeenkomstig het bijgevoegde raadsbesluit.
Communicatie
Na vaststelling door gemeenteraad de nota plaatsen op de gemeentelijke website.
Bijlage(n)
 Nota Strategische visie op samenwerking
 Excel-overzicht samenwerkingen gemeente Woudenberg (oktober 2020)
 Concept-raadsbesluit
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor
Secretaris
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