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Annotatie betreffende de beoogde samenwerking  

tussen Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp  
 

Inleiding  

Tijdens de bespreking in de werksessie van 9 april 2013 van de beoogde samenwerking van 
Stichtse Vecht met Wijdemeren en Weesp, is gevraagd mogelijkheden van samenwerking al 
te benoemen. De relatie werd vooral gelegd met de decentralisatie van het sociaal domein.  

 

1. Nieuwe beleidstaken, decentralisatie van het sociaal domein 

 

De gemeenten staan voor een majeure strategische opgave in 2014 en de volgende jaren; 
de drie transities brengen een transformatie van het sociale domein met zich mee: 
 

Ingrijpende herinrichting van het sociale domein, met ‘eigen kracht’ en ‘samenredzaamheid’  
als leidraad  

De decentralisaties vereisen de ambitie voor een ingrijpende herinrichting van het sociale 
domein, met ‘eigen kracht’ en ‘samenredzaamheid’ als leidraad, waarbij ondersteuning en 
zorg meer aan de voorkant (i.p.v. aan de dure achterkant van de keten), ‘dicht bij huis’ in 
wijken en kernen en dus effectiever en efficiënter georganiseerd worden, conform het 
uitgangspunt ‘één huishouden, één plan, één regisseur’. 
 

Noodzaak tot veranderingen gelet op rijkskortingen  

Een nieuwe benadering, is beslist ook nodig omdat de gemeente anders in financiële en 
kwalitatieve problemen komt. Anders gezegd: het is geen oplossing als de gemeente de 
rijkskortingen een op een ‘doorvertaalt’ in lokale kortingen op Wmo-voorzieningen. Het 
compensatiebeginsel in de Wmo maakt dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor 
adequate ondersteuning (in welke vorm dan ook) van inwoners. Een actieve samenleving is 
dus noodzaak omdat gelet op de kortingen waarmee decentralisaties gepaard gaan, alleen 
voldoende inzet kan worden bereikt met betrokken burgers. 

Verhoudingen tussen lokale overheid, inwoners en organisaties worden getransformeerd    

De herinrichting van het sociale domein vereist een cultuuromslag bij inwoners, organisa-
ties, professionele dienstverleners en lokale overheid (een campagne van lange adem), en 
vereist ‘nabijere’ en toegankelijkere vormen van organiseren, ook in de dienstverlening door 
de gemeenten zelf.  
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Samenwerking wat betreft het sociaal domein kan belangrijke schaalvoordelen opleveren. 
Het is ook duidelijk dat bij de invoering in de praktijk keuzen moeten worden gemaakt. 
Daarbij is uitgangspunt dat de drie gemeenten de samenwerking met elkaar voorop stellen 
bezien welke verschillen in aanpak er zijn en hoe die zijn te overbruggen. Wat betreft de 
uitgangspunten is er grote overeenkomst, zodat het mogelijk moet zijn ook in de uitvoering 
tot elkaar te komen.  

Duidelijk is ook dat de drie gemeenten contacten hebben met andere gemeenten, aan de 
oostkant (’t Gooi) en de westkant (Utrecht- West). Het komt erop aan het beste van die 
ervaringen met de anderen te benutten, zonder dat dit een belemmering vormt voor 
samenwerking van de drie gemeenten, Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp.  

 

2. Beleidsondersteunende  werkzaamheden  

Door de schaalvergroting kunnen de drie organisaties wat betreft de ondersteunende 
dienstverlening  voordelen behalen. Het betreft hier de ambtelijke organisatie in de directe 
uitvoering van werkzaamheden en de beleidsondersteunende werkzaamheden, dus een  
bevoegdheid van het dagelijks bestuur (het college in samenwerking met het management). 

De voordelen die redelijk snel kunnen worden gerealiseerd worden geduid als “quick wins”. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:  

1. Een gezamenlijke salarisadministratie 
2. Gezamenlijke uitvoering van de handhaving Drank- en Horecawet met Bijzondere 

Opsporings Ambtenaren(BOA’s) 
3. Afstemming van de (strategische) personeelsplanning 
4. Onderzoek naar organisatie van de archieven(in eerste instantie Weesp) 
5. Project modernisering Gemeentelijke Basis Administratie(GBA) 
6. Onderzoek naar gezamenlijke beheersorganisatie gemeentelijk vastgoed 
7. Afstemming ontwikkeling Basisregistratie Grootschalige Topografie(BGT)  
8. Afstemming ontwikkeling zaakgericht werken(digitale dossiervorming)   

 

Naast het behalen van de quick wins kan ook worden gewerkt aan verdergaande verbetering 
van de ondersteunende diensten en kunnen kostenbesparingen en bezuinigingen worden 
gerealiseerd (ook wat betreft de formatie). Bovendien kan de kwetsbaarheid van zowel 
personeel als organisatie worden verlaagd (knelpunten).  

De deskundigheid, professionaliteit en taakspecialismen kunnen worden versterkt, evenals 
de uitvoeringskracht (continuïteit). Samen kan worden gewerkt aan de kwaliteitsverbetering 
en verhoging van het  dienstverleningsniveau, waarbij moet worden bedacht dat volgens 
afspraak het hele gebied goed wordt bediend (PM Motie Wijdemeren).   

Het is duidelijk dat het met een groter massa mogelijk is om inkoopvoordelen te behalen, om 
processen samen te verbeteren (efficiënter werken) en om nieuwe technologieën samen in 
te voeren.  
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3. Gemeenschappelijke opgaven.  

Gedurende de verkenning is een aantal  opgaven geformuleerd met hoge prioriteit. Deze 
kunnen nog worden aangevuld of bijgesteld. Voorlopig worden de volgend punten genoemd: 

- Gezamenlijk  invulling geven aan de veranderende rol van de gemeenten. Dit punt is van 
wezenlijk belang.  Zelf- en samenredzaamheid zijn kernbegrippen die in toenemende mate 
aandacht krijgen in het bestuur van Nederland en van de Nederlandse gemeenten.  Het tot 
praktijk brengen hiervan vraagt veel van onze inwoners en ook van onze organisatie; politiek, 
bestuurlijk en ambtelijk. Bij  deze omslag  kunnen de gemeenten met meer bestuurskracht 
faciliteren en kan het begrip participatie maximaal tot zijn recht komen. Dit betekent ook dat  
de gemeenten de kracht van de kernen moeten gebruiken en inzetten. De identiteit van de 
kernen moet leidend zijn, niet de gemeenten zelf.  

- De transformatie van het sociaal domein, die als onderdeel kan worden beschouwd van de 
omslag naar een actieve samenleving met betrokken burgers. In de tekst hiervoor is bij dit 
onderwerp stilgestaan. Het thema wordt hier herhaald omdat het voor gemeenten in heel ons 
land, dus ook voor de drie gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp, van belang is 
dat de ingrijpende decentralisatie van rijkstaken met bijbehorende rijksgelden slaagt.  

-Het behoud van het kwetsbare landschap met zijn cultuurhistorische waarde is in de hele 
Vecht- en Gooistreek een cruciale opgave omdat de streek er zijn kracht en zijn 
aantrekkelijkheid aan ontleent. 

-De bescherming van de talrijke kleine kernen in het gebied. De verscheidenheid en de 
kleinschaligheid van kernen vormt de identiteit van het gebied. Het behoud van de 
leefbaarheid en de vitaliteit van de kernen gaat alle gemeenten aan en is een stevige opgave 
die samenwerking vereist. Bewoners verwachten een goed functionerende gemeente met 
een goede mix van voorzieningen op de juiste afstand.  

-Het belang van diversiteit in de bevolking. In het gebied neemt het aantal jeugdigen af en 
het is prettiger om een menging van jong en oud te hebben. Het is van groot belang om de 
diversiteit van jong en oud, rijk en arm, hoog- en laag opgeleid etc. vast te houden op niveau 
van de kernen. Dit betekent dat op het gebied van de fysieke en sociale agenda veel samen 
geïnvesteerd zal moeten worden. 

-Ten slotte gaat het om een krachtige strategische opgave. Het is al opgemerkt: het gebied is 
omringd door stedelijke agglomeraties, liggend in de Noordvleugel van de Randstad. Door 
samen te werken en daarmee voldoende massa te maken om een rol te spelen en door een 
duidelijk profiel te tonen aan anderen,  kunnen de drie gemeenten goed overbrengen wat zij 
belangrijk vinden, waarbij een offensieve strategische agenda wordt gehanteerd. Vanuit 
kracht en met de intentie tot samenwerken. 

. 
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