
In deze RaadsInformatieBrief:  
 

Nieuwe bestuursconvenant U10, jaarrekening 2019 

en begroting 2020 
 

 

Nieuwe bestuursconvenant U10 

 

Met de RIB special nr. 01/ 30 januari 2020 hebben wij u al geïnformeerd over de notitie Governance U10, die op 28 

januari door het college is vastgesteld.  

 

Deze notitie is vastgesteld door alle gemeenten in de U10 regio en vervolgens uitgewerkt in een nieuw 

Bestuursconvenant U10. Het college heeft op 19 mei het Bestuursconvenant vastgesteld.  

Met het Bestuursconvenant samenwerking U10 worden afspraken vastgelegd op het gebied van : 

a. doel, prioritering en reikwijdte van de samenwerking; 

b. rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse gremia; 

c. de betrokkenheid van colleges, raden; 

d. toetreding, wijziging en uittreding; 

e. financiering, begroting, jaarverslag en jaarrekening. 

 

Notitie Governance U10 2020-2025 

 

Op verzoek van het burgemeestersoverleg is gewerkt aan de vernieuwing van de governance voor de langere 

termijn, passend bij een perspectief waarin de U10 steeds meer gezamenlijk opgaven en uitvoeringsprogramma’s 

wil realiseren.  

 

De belangrijkste elementen uit de notitie zijn:  

 

 Samenwerking op 2 niveaus  

Niet alle opgaven hoeven in elke fase met alle deelnemers in regionaal verband opgepakt te worden. Er zijn 

namelijk in een open netwerk als de U10 ook opgaven die vooral van betekenis zijn voor een deel van de 

gemeenten, soms met andere partners en soms buiten de grenzen van het netwerk. Dit wordt ondersteund door de 

samenwerking op 2 niveaus te organiseren:  

 

a) Het Netwerk, een basis die als platform kan dienen voor een brede groep deelnemers in een bepaald gebied    

vanuit een gezamenlijke lange termijn strategie.  
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b) Allianties, waar gemeenten elkaar op concrete opgaven vinden.  

 

Het Netwerk is en blijft een open netwerk. Formele deelname aan de U10 staat in beginsel onder bepaalde 

voorwaarden open voor gemeenten in de regio Utrecht. In het Netwerk werken wethouders met elkaar samen aan 

diverse integrale bestuurstafels, waar alle gemeenten zijn vertegenwoordigd. Stakeholders (bijv. Provincie) kunnen 

ook worden uitgenodigd als de agenda daartoe aanleiding geeft. Het blijft echter een netwerk van gemeenten.  

 

Allianties kunnen worden gevormd om de slagkracht rondom opgaven en projecten te vergroten.  

 

 Besluitvorming: primair op basis van consent (toestemmen)  

Zowel de raden als de colleges dragen, gezien het fundamentele karakter van de onderwerpen van de U10-

samenwerking, geen van hun bevoegdheden over aan een regionaal gremium zoals een Gemeenschappelijke 

Regeling. Om ervoor te zorgen dat de besluitvorming niet stagneert (bv door een stapeling van amenderingen aan 

het eind van een proces), is het van belang om de besluitvorming anders in te richten.  

 

Allereerst door bij belangrijke strategische opgaven in twee fasen te laten besluiten, zodat gemeenten aan de 

voorkant van een proces invloed hebben op de kaderstelling. Dit gebeurt nu binnen de U10 ook al. En verder door 

gemeenten te vragen vanuit een ander perspectief over samenwerking te besluiten. Gestimuleerd wordt dat de 

besluitvorming over regionale voorstellen primair plaats vindt op basis van consent (toestemmen). Dat betekent dat 

gevraagd wordt in te stemmen met de voorstellen, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn.  

 

 Betrokkenheid van de raden  

De U10 blijft een netwerk van colleges met de raden als besluitvormend orgaan. Om de raden effectief te 

betrekken is afgesproken dat primair de colleges hun eigen raden informeren en betrekken. Daarnaast worden in 

regionaal verband informerende bijeenkomsten georganiseerd vanuit de U10, op initiatief van de bestuurstafels. 

  

 

Jaarrekening 2019, begroting 2020 U10 

 

In haar vergadering van 25 maart 2020 heeft het regieoverleg de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 

vastgesteld. Dit conform de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals deze zijn 

vastgelegd in het Governance besluit.  

 

De jaarrekening 2019 vat de financiële tussenresultaten als volgt kort samen: 

 

a) Woondeal; het Rijk heeft de U10, aangevuld met de gemeenten De Ronde Venen, Oudewater, Lopik en 

Montfoort, voor de komende jaren een totaalbedrag van € 1.000.000 toegekend. Hierbij is van de U10 geen 

cofinanciering gevraagd. In 2019 is van dit totaalbedrag ongeveer € 100.000 besteed. 

b) RES (Regionale Energie Strategie); de programmakosten voor 2019 zijn in het vastgestelde plan van 

aanpak begroot op € 600.000 euro, geheel gedekt door een Rijksbijdrage Nationaal Klimaatakkoord. 

c) Programma U Ned; de U10 heeft wel volwaardig deelgenomen aan de programmaraad, het 

directeurenoverleg en het programmateam, maar heeft geen financiële bijdrage geleverd. 

d) REP (Ruimtelijk-Economisch Perspectief en Programma); fase 2 liep vanaf maart 2019- maart 2020, 

kende een begroting van in totaal € 600.000 en is, naar een inwonertal evenredig deel, mede gefinancierd door de 

gemeenten De Ronde Venen, Oudewater, Lopik en Montfoort. 

 

De uitgaven 2019 hebben primair geleid tot uiteenlopende maatschappelijke resultaten aan ieder van de 

bestuurstafels en de opgaveteams. De samenwerking in de U10 heeft ook bijgedragen aan het verkrijgen van 

verschillende gelden ten bate van de regio. Voorbeelden zijn de € 15.000.000 cofinanciering door het Rijk aan de 

Regiodeal vitale wijken en de bijna € 300.000.000 euro aan cofinanciering door het Rijk en de provincie aan het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).  

 

In de begroting 2020 is de jaarlijkse bijdrage per inwoner van  €1,10 opgenomen en een indexering van de 

gemeentelijke bijdrage. De jaarlijkse indexering is gebaseerd op de richtlijnen van de gemeente Utrecht en 

bedraagt voor 2020 3,2% (70% loonindex en 30% prijsindex). 

 


