
In deze RaadsInformatieBrief:  
 

Toetreding gemeente Lopik tot de U10 
 

In de raadsinformatiebrief (RIB63, nr.2) d.d. 30 september 2021 informeerden wij u over de toetreding van de 

gemeenten De Ronde Venen, Montfoort en Oudewater tot de regio U10. Inmiddels zijn deze gemeenten formeel 

toegetreden tot de regio U10 door het ondertekenen van het bestuursconvenant ‘Samenwerking U10-gemeenten’ 

in december 2021 door de vijftien burgemeesters (Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, 

Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij 

Duurstede, Woerden en Zeist). Ook het voornemen van toetreding van de gemeente Lopik is al in de brief van 

september genoemd. In deze vervolgbrief informeren wij u graag over de verdere ontwikkelingen. 

Verzoek tot toetreding gemeente Lopik 

Begin 2019 heeft het college van de gemeente Lopik een schriftelijk verzoek tot toetreding tot de U10 ingediend. 

Het college van de gemeente Lopik heeft, in afwachting van behandeling van het verzoek tot toetreding, in de 

tussentijd alvast volwaardig deelgenomen aan de bestuurstafels, opgaveteams en burgemeestersoverleg. Zij heeft 

dus als volwaardig lid reeds deelgenomen aan diverse gremia, maar de toetreding moest nog formeel worden 

geregeld. Het college van de gemeente Lopik heeft toen aangekondigd, afhankelijk van het verloop van het 

verkennend proces van gemeentelijke herindeling dat raad en college in maart 2021 zijn gestart, per 1 januari 2022 

te willen toetreden. De gemeenteraad van de gemeente Lopik heeft in november 2021 ingestemd met het voorstel 

van haar college om per 1 januari 2022 formeel toe te treden tot de U10. 

 

Proces 

Eind 2020 is het proces voor toetreding van de gemeente Lopik U10 in gang gezet, door diverse gesprekken over 

onder andere ambitie en commitment. De U10 heeft vastgesteld dat de gemeente Lopik voldoet aan de bepalingen 

uit het bestuursconvenant en heeft een positief advies voor toetreding gegeven.  

Daarom heeft de U10 aan alle vijftien deelnemende colleges gevraagd om:  

1. In te stemmen met de toetreding van de gemeente Lopik 

2. Door de burgemeesters een hernieuwd bestuursconvenant te laten ondertekenen. Het convenant is 

inhoudelijk identiek aan de huidige versie, met kleine noodzakelijke aanpassingen zoals het aanpassen van data 

en toevoegen van de naam Lopik. 

 

De deelname van de gemeente Lopik heeft vooralsnog geen financiële consequenties voor de al deelnemende 

gemeenten zoals Stichtse Vecht. 
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Besluit college 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht heeft ingestemd met de toetreding 

en het opnieuw ondertekenen van het hernieuwde convenant. Met de toetreding staan we sterker in de aanpak van 

uitdagingen in de regio Utrecht. Dit zijn opgaven die zo omvangrijk zijn, dat zij zich niet beperken tot onze 

gemeentegrenzen. Willen we lokaal deze uitdagingen te lijf gaan, dan is samenwerking met partners en 

regiogemeenten nodig. Niet alleen om een gezamenlijke antwoord te formuleren op die opgaven en een 

gezamenlijke strategie te ontwikkelen, maar ook om een sterke positie in te nemen/ lobby te organiseren richting 

de provincie en het rijk. 

 

Nadat alle colleges hebben ingestemd, zal het ondertekenen door 16 burgemeesters naar verwachting in maart 

2022 plaatsvinden. 

 


