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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
Een verkenning uit te voeren naar een intensieve samenwerking  van de gemeenten Wijdemeren, Weesp 
en Stichtse Vecht. 
Het samenwerkingsverband heeft niet tot doel te komen tot een herindeling van deze drie gemeenten. 
 
 
Samenvatting 
 
 
De colleges van drie gemeenten, Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht, hebben zich positief 
uitgesproken betreffende kansen voor samenwerking tussen deze gemeenten. Aan de raden wordt 
gevraagd of zij kunnen instemmen tot een verkenning van een intensieve samenwerking. De raad van 
Wijdemeren heeft inmiddels te kennen gegeven met zo’n verkenning in te stemmen. Aan de 
gemeenteraden van Weesp en Stichtse Vecht wordt nu hetzelfde voorgesteld. Het gaat dus om een 
besluit tot een verkenning van een intensieve samenwerking van onze gemeenten. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- De motie van de gemeente Wijdemeren van 28 februari 2013 betreffende de verkenning tot 

samenwerking van de drie gemeenten. 
- De annotatie in verband met de mogelijkheden voor samenwerking.   
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Voorwoord  
In de werksessie van 9 april 2013 heeft onze burgemeester de beoogde samenwerking tussen Stichtse  
Vecht, Wijdemeren en Weesp toegelicht. Gelet op verzoeken om die tekst beschikbaar te krijgen wordt  
dat betoog  hieronder als eerste tekst opgenomen in het Raadsvoorstel.   
 
Uit de tekst van het concept- raadsvoorstel is niet geschrapt, zodat onderdelen in het raadsvoorstel als 
een herhaling aanvoelen. De geel gekleurde tekst is toegevoegd naar aanleiding van de werksessie en is 
dus nieuw ten opzichte van het eerdere concept.  
 
Door de indieners van de motie (Streekbelangen, Het Vechtse Vebond ondersteunt door Maarssen 2000) 
is verzocht om in het raadsvoorstel duidelijk te maken dat het hier geen herindeling betreft. Door ons 
verwoord onder beslispunt 2.  
 
Tevens is op verzoek een paragraaf met toetsingscriteria opgenomen, waarin expliciet is opgenomen het 
belang dat u hecht aan betrokken burgers en ons kernenbeleid. 
 
Omdat gevraagd is al een beeld te geven van voorbeelden van mogelijke samenwerking is een annotatie 
bijgevoegd.  
 
Hier volgt nu het citaat van het betoog van de burgemeester. 
 
Betoog burgemeester 

”Eerst, en niet ludiek bedoeld, ga ik in op het onderwerp van de wisselende contacten, want u weet 
dat vanaf dag één dat deze nieuwe raad en ook dit nieuwe college bestond, zijn wij  zowel als raad 
als college enorm op samenwerking gericht geweest. Het gesprek over samenwerking hebben we 
heel vaak met elkaar gevoerd. En in de beginfase van dit nieuwe college hebben wij met alle 
omliggende gemeenten gesproken, met alle colleges om de tafel gezeten, Ronde Venen, Woerden, 
De Bilt,  Wijdemeren,  Weesp, Utrecht als stad om met hen in gesprek te gaan: wat zijn nou  
gezamenlijke problematieken, wat zijn nou zaken waar op we elkaar kunnen versterken, wat zijn de 
onderwerpen waar wij elkaar bij kunnen helpen. Dat wil ik dus voorop stellen, dat wij nooit iemand 
hebben uitgesloten en vanaf dag één heel erg op de samenwerking gericht zijn geweest. 
Ondertussen zijn er allerlei bewegingen geweest. U heeft bijvoorbeeld bij de heroverweging gezegd 
dat er ook een taakstelling ligt op samenwerking en dan hebben we het over 
bedrijfsvoeringsaspecten.  In die fase hebben we toen gelet op chemie en daar gaat het bij een 
samenwerking ook altijd om. Het gaat erom of er enige chemie is tussen mensen los van het feit dat 
het natuurlijk op de inhoud moet kloppen en dat je als gebied iets met elkaar moet hebben. Het gaat 
ook altijd om chemie en de wil om op basis van die positieve energie tot resultaten te komen. Zo zijn 
we begonnen met de verkenning van shared service centra zoals we dat toen nog noemden met 
Woerden en De Ronde Venen. Ook vanuit die taakstellingsgedachten om te kijken of we verder 
konden brengen, Dat is helaas niet gelukt. 
Vervolgens zijn we altijd met  allerlei partijen in overleg geweest  over samenwerking. We zijn 
onderdeel van de U10 omdat wij ook bij een stadsregio horen dat is heel erg belangrijk. We doen 
actief mee aan de Noordvleugel omdat dat weer belangrijk is vanuit internationaal perspectief en ook  
voor onze economische positie en daar willen we met dit voorstel  van intensieve samenwerking ook 
helemaal niets aan afdoen, want voortdurend zullen wij als gemeente Stichtse Vecht onze positie 
moeten bepalen en  moeten kijken hoe wij naar de toekomst voor onze inwoners de juiste 
beslissingen nemen en zorgen dat wij hen goed kunnen bedienen. Maar de wereld is wel in rap 
tempo veranderd o.a. door  de uitspraak die minister Plasterk heeft gedaan en even los van wat daar 
daadwerkelijk van komt,  we weten één ding: er speelt een discussie rondom schaalvergroting, 
linksom of rechtsom. We weten dat wij als gemeenten meer taken op ons bordje krijgen. Daar zijn wij 
ook blij mee omdat  wij die taken ook beter kunnen uitvoeren omdat wij dichter bij de inwoners staan, 
maar dat heeft wel consequenties en al die ontwikkelingen hebben gemaakt dat alle gemeenten zijn 
gaan nadenken over hun positie, ook gemeenten om ons heen. Ook wij als Stichtse Vecht zijn gaan 
nadenken over onze positie en over wat is er nodig is om te zorgen dat we ook in de toekomst  onze 
inwoners goed kunnen blijven bedienen, ook gelet op de decentralisatie en de zorg die wij voor de 
mensen hebben. Wij hebben daarbij bewegingen gezien, onder andere bij Woerden en Ronde 
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Venen. En wij hebben natuurlijk ook met elkaar nagedacht wat dat voor Stichtse Vecht moet 
betekenen. De heer Van der Kaay vroeg wat de lessen zijn van de fusie en dan vertaal ik dat in de 
zin van samenwerking. We hebben één les wel geleerd en dan heb ik  het niet over een fusie, maar 
over intensieve samenwerking. De les - en dan in positieve zin - is dat wij met de aanpak door  
maatwerk op de goede weg zijn. Bij de diversiteit van de kernen leveren wij  als organisatie maatwerk 
en ook met het wijkgericht werken zijn wij op de goede weg. En ook dat het belangrijk is bij de 
samenwerking dat er chemie is en dat je als gebied een gezamenlijk verhaal hebt en dat er een 
verbindend element is. Een  verhaal waar inwoners in kunnen geloven. En tijdens de verkenning die 
we de afgelopen periode hebben gedaan, hebben we gemerkt dat wat onze inwoners verbindt toch 
echt de  Vecht is, daar is iedereen trots op. Dat kwam steeds overal weer naar voren, dat staat ook 
prominent in Focus op Morgen. Het is ook het natuurgebied om ons heen, de pracht en de praal van 
de buitenplaatsen, waarvan iedereen zegt: dat moeten we koesteren. Ons gebied ligt tussen twee 
steden en we willen de waarden van ons gebied behouden en beschermen. En we hebben ook goed 
geluisterd naar inwoners die zeggen, zoals voorbeeld mevrouw Hoek gaf het al aan voor Nigtevecht, 
wij zijn eigenlijk sterk op de andere kant georiënteerd. Is het niet mogelijk dat we ook daar diensten 
van betrekken. Daardoor, en ook door de reacties op die ontwikkeling, hebben wij als college 
afgevraagd hoe moeten wij ons positioneren gelet op al die gegevenheden. 
Daaruit is gekomen dat het heel logisch zou zijn,  als je kijkt naar het gebied, als je kijkt naar  de 
verbinding van de Vecht,  als je kijkt naar de gezamenlijke problematiek bijvoorbeeld rondom het 
plassengebied waar we allemaal een goede oplossing voor willen voor de toekomst en als je kijkt 
naar de roep van inwoners, bijvoorbeeld van Nigtevecht, dat deze drie gemeenten partners zijn.  
 
Dat we logische partners zijn merkten we ook in een gesprek tussen de drie colleges, omdat er 
chemie was en omdat mensen daar voor wilden gaan. En nogmaals dan hebben we het in deze fase 
niet over een fusie. De heer Druppers zegt terecht daar zijn wij als raad ten allen tijden zelf bij en dat 
is ook zo. We hebben het over een intensieve samenwerking en dan is mij gevraagd:  wat bedoelt u 
met intensieve samenwerking? We werken op diverse terreinen samen,  maar redelijk vrijblijvend. Wij 
denken dat gelet op alle discussies die er landelijk ook spelen dat je een soort massa moet creëren 
dat je een soort robuuste eenheid moet vormen, gebaseerd op een samenwerking die meetelt, die 
meepraat aan de juiste tafels en die gezien wordt. Vandaar dat we het een intensieve samenwerking 
hebben genoemd omdat het niet vrijblijvend is.  Geen samenwerking waarbij we alleen samenwerken 
op één terrein en verder niet, want uiteindelijk stelt dat weinig voor en dan gaan we er ook niet het 
beoogde rendement mee behalen voor de inwoners. Ook financieel rendement, want dat is 
uiteindelijk ook de bedoeling. Daar is het ons allemaal om te doen en we hebben gemerkt dat het met 
deze partners zou kunnen en dat die samenwerking logisch is. Ik heb het  laatst nog eens getoetst 
want ik hoorde de heer Paul over zorgen van inwoners. Het betekent dat je het goed moet uitleggen, 
met de nodige voorbehouden, waarbij recht wordt gedaan aan de positie van de raad. Ik was laatst 
bij een bijeenkomst van een vrouwenvereniging, waar ongeveer 100 vrouwen van middelbare leeftijd 
zaten en ik dacht: laat ik eens uitproberen of inwoners zich er iets bij voor kunnen stellen als ik dit 
verhaal vertel en uitleg geef.  
Dan zie je dat mensen het snappen en dat ze zich ook zorgen maken over de decentralisatie. Dan 
blijkt dat het uit te leggen valt en daar gaat het ons om: we willen niet vrijblijvend met gemeenten om 
tafel, maar met die drie gemeenten kijken hoe we in de breedte zouden kunnen samenwerken. Eén 
belangrijke overweging blijft voor ons, ondanks dat de heer Plasterk hier en daar wat nuanceert, hoe 
het straks gaat met de financiële middelen rondom  de decentralisatie. Gaan de middelen naar de 
centrumgemeenten en heeft u daar als raad geen invloed op, of is het mogelijk dat we naar een 
robuuste eenheid gaan en dat daar dan de middelen heen gaan en dat u dan directe invloed heeft. 
Dat is ook mede een belangrijke reden geweest voor dit college om met deze twee partners een 
verkenning te willen doen en dat aan u te willen voorleggen. Dan is er ook gevraagd “hoe wordt er nu 
op gereageerd, want het is over de provincie grenzen heen”. Daarover zijn we in gesprek gegaan en 
weet u wat het mooie is als je kijkt naar een provinciebestuur in het Utrechtse, als je kijkt naar het 
provincie bestuur in het Noord-Hollandse, als je kijkt naar de commissarissen die we zo inmiddels 
hier en daar wel eens treffen en we vragen “wat vindt u ervan?” Dan is de reactie dat het eigenlijk 
heel logische is en ook slim dat we er in Stichtse Vecht over nadenken. U  heeft gelezen in de media 
dat de heer Plasterk het voorbeeld noemt van het plassengebied. Bij de provincie lijkt er geen enkel 
opstakel met betrekking tot die samenwerking. Want ook in overleg met hen zijn we altijd duidelijk 
over de positie die u als raad heeft. U gaat erover. We laten wel zien dat het ons nu om een 
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samenwerking gaat. Ik heb  onlangs de gedeputeerde uit Noord-Holland gesproken die zegt: wij zijn 
heel positief over wat u doet, wij ondersteunen dat en wij hebben inmiddels van gedeputeerde van 
Utrecht  gehoord hoe goed u dat met elkaar hebt opgepakt, zodat wij er vertrouwen in hebben. Wij 
kunnen het aan u overlaten, zodat u er op uw eigen manier vorm aan kan geven, zonder dat er hier 
op dit moment over een fusie wordt gesproken. Dat is de reden waarom wij deze samenwerking aan 
u voorleggen.  
 
Stel dat je op een bepaald gebied gaat samenwerken met de gemeente Wijdemeren en Weesp, 
bijvoorbeeld rondom de nieuwe drank- en horecawetgeving. Als we dan afspreken: wij gaan in een 
pool samenwerken wat betreft bijzondere opsporingsambtenaren. Dat is een goed gebied om samen 
te werken, want niet de handhavers van onze eigen gemeente moeten  hier gaan handhaven want 
die zijn hier bekend. Het werkt beter als de jeugd gezichten van elders ziet. Dat is dus een thema 
waarop je kunt samenwerken. En stel dat Woerden toch denkt we hebben misschien te veel de 
andere kant op gekeken maar op dit onderwerp willen in een groter verband wel samenwerken en we 
doen mee. Zeggen we dan nee? Natuurlijk niet, want op dat onderwerp kunnen ze heel goed 
meedoen.   
Moeten we uit de U10 stappen? Nee natuurlijk niet want die samenwerking is in ons aller belang. Het 
staat ook in Focus op Morgen dat wij onderdeel blijven van de stadsregio en dat wij daar de belangen 
behartigen, zowel wat betreft het beschermen van ons gebied als vanuit economisch perspectief. Dat 
sluit niet uit dat Wijdemeren en Weesp daar in mee doen. Ook daarin heb ik recht willen doen aan uw 
positie als raad, want ik wist natuurlijk dat u me dit ging vragen: ik heb deze vraag bij de U10 
collega’s neergelegd: de raad gaat beslissen over de vraag of we een verkenning uitvoeren tot 
samenwerking. Als het antwoord daarop ja is, willen wij van harte onderdeel blijven uitmaken van de 
U10, maar dan zouden we deze partners mee willen nemen omdat wij denken dat het een robuuste 
eenheid is tussen de steden Amsterdam Hilversum en Utrecht en dat het ook van belang kan zijn in 
de U10. De collega’s  vonden het een logische stap van Stichtse Vecht en zien geen enkel bezwaar 
op dat punt. Dus zo moet u het raadsvoorstel lezen. De keuze voor Wijdemeren en Weesp sluit geen 
enkele samenwerking met andere gemeenten uit,  maar we laten aan de buitenwereld wel zien dat 
we samenwerken binnen bepaalde kaders,  ook vanuit de decentralisatiegedachte en dat we ook een 
beroep willen doen op de minister om ons zelf de middelen te laten beheren en dat niet via een 
centrumconstructie te regelen. Dat is wat wij u hier vanavond voor willen leggen.” 

Einde citaat betoog burgemeester 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De noodzaak tot bestuurlijke samenwerking  
De bestuurlijke organisatie van Nederland staat volop in de belangstelling, waarbij gesprekken tussen 
gemeenten plaatsvinden over samenwerking. De reden daarvan is dat de schaalgrootte van veel 
overheidstaken de schaal van gemeenten overstijgt, terwijl gemeenten die taken wel willen uitvoeren en 
dat ook wel zullen moeten doen. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn er al jaren. Nieuw is de 
noodzaak om de schaalgrootte opnieuw onder ogen te zien, gelet op de decentralisatie van rijkstaken en 
vooral de grote transitie van taken in het sociale domein. Daarbij valt te denken aan jeugdzorg, 
arbeidsmarkt en maatschappelijke zorg. Decentralisatie vraagt dus om samenwerking. 
 
De keuze voor deze gemeentelijke samenwerking  
De colleges van Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht, willen gezamenlijk onderzoeken hoe invulling 
gegeven kan worden aan intensieve samenwerking. De gesprekken tussen de colleges zijn niet toevallig 
tot stand gekomen. Het gaat om een bewuste keuze vanuit de drie gemeenten die elkaar zien als logische 
en veelbelovende partners in het gebied.  
Daarbij vallen nog enkele opmerkingen te maken 1. Er is in 2012 eerst begonnen met gesprekken met 
meer gemeenten. De keuze van de verkenning die nu ter besluitvorming voor ligt, is dus niet willekeurig, 
maar sluit aan bij de verwachting, op basis van de contacten, dat deze combinatie van gemeenten 
kansrijk lijkt. 2. Contacten met andere gemeenten vinden nog steeds plaats, waarbij voorop staat dat de 
drie gemeenten, gelet op de verwachte meerwaarde van hun samenwerking, graag gezamenlijk 
optrekken. 3. De raad van de gemeente Stichtse Vecht bepaalt zelf welke richting de samenwerking uit 
gaat. Daarbij is het ook steeds mogelijk om andere gemeenten op onderscheiden momenten bij bepaalde 
dossiers te betrekken. 4. Het concretiseren van een duidelijke samenwerking, heeft wel voordelen in 
verband met de decentralisatie (zie ook bij onderdeel financiën in dit raadsvoorstel).   
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Wat de identiteit van het gebied betreft is er veel verwantschap. Een prachtig afwisselend gebied met een 
diversiteit aan kernen, de plassen, het open veenweidegebied, de buitenplaatsen en de Vecht als centrale 
ader. Kenmerkend zijn de kleinschaligheid en de menselijke maat. In vogelvlucht valt de waterrijkdom op, 
de natuur, het groen en historische dorpen met cultureel erfgoed. Het is een kwetsbaar gebied dat 
bescherming verdient. Het gebied kenmerkt zich daarnaast door toeristische en recreatieve potentie. Het 
is daardoor en door zijn ligging ook een kansrijk gebied. De ligging aan de Corridor met de rijksweg A2, 
het Amsterdam-Rijnkanaal en het spoor, te midden van de agglomeraties Utrecht en Amsterdam, 
Hilversum en Almere, biedt kansen voor economische vitaliteit.  
De colleges willen samen zoeken naar een balans tussen ontwikkeling en behoud van het gebied. Het 
behouden van de lokale identiteit en een herkenbaar bestuur zijn belangrijke voorwaarden voor een 
goede samenwerking. Daartoe behoort ook het oog blijven houden voor en het invulling blijven geven aan 
de identiteit en eigenheid van de kernen. Voor het hele gebied is dat het beleid dat wij voorstaan.  
De samenhang binnen het gebied en de kansen die wij zien voor een goede samenwerking maken dat wij 
deze keuze hebben gemaakt en dat wij u dit voorstel doen voor een verkenning. 
 
 
Argumenten 
Belang voor Stichtse Vecht 
Voor elke gemeente gelden eigen afwegingen om besprekingen voor samenwerking aan te gaan, ook 
voor Stichtse Vecht. De gemeente heeft recent een bestuurlijk en intensief traject achter de rug wat betreft 
harmonisatie van beleid. Toch wil Stichtse Vecht vooruit denken en de uitdaging aangaan om samen te 
werken, omdat de omvang van taken die op gemeenten afkomen dat noodzakelijk maakt. Het is dan van 
belang om samen te werken met gemeenten die qua identiteit dicht bijeen liggen, zowel wat betreft de 
omgeving als de betrokkenheid van inwoners. Binnen elke gemeente hechten de inwoners ook aan hun 
specifiek gebied en aan de dorpen, wijken en kernen waarin zij wonen. Stichtse Vecht heeft met Focus op 
Morgen een lange termijnvisie vastgesteld en begint zelfbewust aan het partnerschap met anderen.   
Stichtse Vecht ziet de voordelen om ontwikkelingen gezamenlijk aan te pakken, de kosten van de 
gemeentelijke organisatie te beheersen en de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. Stichtse 
Vecht wil  met de andere gemeenten zelf het voortouw nemen in de samenwerking, omdat dit meer 
garantie biedt op regie en op vrijwilligheid in eventueel te maken keuzen. Stichtse Vecht ziet daarom 
goede mogelijkheden voor de samenwerking met Wijdemeren en Weesp.   
 
Streven naar meerwaarde 
Een verkenning tot samenwerking van gemeenten past bij het toenemende takenpakket van gemeenten. 
Als die verkenning positief uitvalt gaat het ook om een enorme uitdaging, waarbij burgers van de 
gemeenten, bestuurders en medewerkers betrokken zijn. Samenwerking heeft meerwaarde. Het is een 
kans om het beste te maken van dit mooie gebied, dat binnen de Randstad een verademing vormt te 
midden van een aantal grote steden. Samenwerking biedt kansen om als gemeenten samen sterker te 
staan bij allerlei ontwikkelingen, ook wat betreft de zorg voor onze bevolking. 
De samenhang van het plassengebied wordt breed erkend, ook door de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. De drie gemeenten hebben daardoor een gemeenschappelijke identiteit, waardoor 
samen richting kan worden gegeven aan beleid op gebied van recreatie en toerisme. De economische 
waarde daarvan is ook van belang, gelet op wat dit mooie gebied kan betekenen als een buitenplaats te 
midden van stedelijke gebieden  
 
Het proces  
In dit raadsvoorstel vragen wij u om te besluiten tot een verkenning naar een intensieve samenwerking. 
Als u daartoe besluit zullen wij die verkenning direct starten, omdat duidelijk moet worden op welke 
terreinen de gemeenten kansen zien om samen te werken. Dat betekent dat we zo mogelijk al in de 
volgende maand (mei 2013) en in ieder geval voor de zomer, een overzicht willen geven van de 
mogelijkheden tot samenwerking op diverse terreinen. Wij verzoeken u daarom in te stemmen met het 
besluit tot een verkenning van een intensieve samenwerking met de gemeenten Wijdemeren en Weesp. 
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Kanttekeningen 
Andere vormen van samenwerking  
De verkenning tot samenwerking tussen Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht houdt geen belemmering 
in voor andere vormen van samenwerking. Het is duidelijk dat de samenwerking ook voor anderen open 
staat. Dat betekent bijvoorbeeld dat de deur blijft openstaan voor gemeenten in het westelijk weidegebied. 
Ook de stadsgewestelijke samenwerking is van groot belang. Daarop gaan we nog afzonderlijk in bij het 
onderwerp “U10 als bijzondere samenwerking” (zie hieronder).  
Gelijktijdig met dit proces zijn er allerlei andere bestuurlijke ontwikkelingen gaande, waarmee rekening 
moet worden gehouden. Dat betreft bijvoorbeeld de transities van het sociale domein en het streven naar 
oplossingen om uit de economische crisis te komen. Het is ook zinvol om op die gebieden te bezien in 
welke mate samen initiatieven kunnen worden genomen.  
Momenteel hebben we te maken met een provinciegrensoverschrijdende verkenning en dus ook met twee 
provinciebesturen. Of dat in de toekomst nog zo is, of gaat veranderen, wordt bepaald in een landelijk 
besluitvormingstraject. Op zich hoeft de uitkomst van dat traject niet van invloed te zijn op de 
samenwerking die wij nu voorstaan. 
 
De samenwerking van de U10   
Een tiental gemeenten in de Utrechtse regio heeft een jaar geleden de U10 gevormd. Het gaat om de 
gemeenten De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en 
Zeist. De samenwerking betreft het sociaal-maatschappelijk, ruimtelijk en economische gebied.  
Deze samenwerking is flexibel, zodat het goed denkbaar is dat meerdere gemeenten tot dit verband 
kunnen toetreden. Het moet ook mogelijk zijn dat gemeenten aan 'de randen' van de stedelijke regio een 
samenwerking aangaan met  gemeenten buiten de U10. De samenwerking in deze regio, hoeft niet voor 
alle taken op dezelfde manier georganiseerd te zijn, want vorm volgt inhoud. Op die manier wordt 
samenwerking gerealiseerd op een goed schaalniveau. Dit betekent ook een waarborg voor de  
gezamenlijke ontwikkeling en voor de samenhang in het hele gebied. 
 
Communicatie 
Tussen de colleges van de drie gemeenten zal intensief overleg plaatsvinden om het proces van een 
beoogde samenwerking in goede banen te leiden. De raad wordt daarbij uiteraard voortdurend betrokken 
in samenspraak met de andere gemeenten. Bovendien zullen de inwoners op de hoogte worden 
gehouden van nut en noodzaak van het traject dat nu wordt gevolgd. 
 
Financiën en risico’s 
De aanzet tot samenwerking van de drie gemeenten betekent in het begin dat met de inventarisatie van 
mogelijkheden tijd en geld zijn gemoeid, terwijl op het moment dat die samenwerking echt van start gaat 
juist inverdieneffecten zijn te verwachten. Overigens gaat het bij extra tijd en geld in de aanloop, om 
werkzaamheden van het bestuur en de staande organisatie, dus niet om aanvullend budget. 
Samenwerken wat betreft de ambtelijke organisaties moet tot kostenbesparing kunnen leiden. .  
De samenwerking biedt ook de mogelijkheid om een aantal te decentraliseren rijkstaken gezamenlijk op te 
pakken. Dat betreft met name de transformatie in het sociale domein, waarbij het om drie te 
decentraliseren rijkstaken gaat. Hoewel de precieze toedeling van gelden niet vaststaat, wordt gesproken 
over de rol van centrumgemeenten voor de gebieden waar geen duidelijke samenwerkingsverbanden van 
ongeveer 100.000 inwoners zijn. Dat criterium wordt ook weer niet al te scherp gehanteerd, maar duidelijk 
is dat het tijdig realiseren van een samenwerkingsverband van enige omvang een grote kans biedt op het 
gezamenlijk binnenhalen van de benodigde gelden voor het sociale domein, zodat we daar als gemeenten 
ook samen zeggenschap over hebben. Het betrekken van andere gemeenten hierbij is zeker mogelijk, 
waarbij de keuze van de drie voor elkaar al vast de basis geeft voor een samenwerkingsverband van 
voldoende massa.   
Een mogelijk risico is dat tijdens het proces ruis ontstaat door onduidelijke berichtgeving. Door zorgvuldig 
met elkaar om te gaan en voortdurend contact te houden, kan dat risico worden voorkomen of beperkt en 
wordt de dynamiek van een goede samenwerking behouden.  
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Toetsingscriteria 
De samenwerking met Wijdemeren en Weesp moet een meerwaarde hebben en behouden. Dat 
betekent dat de drie gemeenten samen optrekken als bij gemeenschappelijke beleidsvorming en 
beleidsondersteuning voordelen zijn te behalen. Dit kan zowel een direct inhoudelijk voordeel voor 
onze inwoners betekenen, maar ook een bedrijfseconomisch voordeel. 
 
Bij de samenwerking met Wijdemeren en Weesp wordt grote waarde gehecht aan het beleid gericht op 
betrokken burgers en aan het kernenbeleid, zoals verwoord in Focus op Morgen.  
 
Tweemaandelijks zal door ons college over deze toetsingscriteria en over de voortgang in het algemeen 
gerapporteerd worden aan uw raad. 
 
Vervolg 
Na de verkenning  
Wij staan als colleges buitengewoon positief tegenover de mogelijkheden van samenwerking. Dat is 
uiteraard ook de reden dat wij voorstander zijn van de verkenning.  
Nog steeds geldt dat per beleidsterrein naar de meest geschikte partners voor samenwerking wordt 
gekeken, waarbij het voorstel wel is – als de verkenning oplevert dat ook Wijdemeren en Weesp de 
meerwaarde van de samenwerking van de drie gemeenten zien – dat de drie tezamen die samenwerking 
met anderen aangaan. 
Dit raadsbesluit is nog geen besluit tot samenwerking, maar alleen tot een verkenning daarvan. Als de 
uitslag van de verkenning aangeeft dat er inderdaad goede kansen zijn voor samenwerking, dan kan die 
samenwerking, als u daarmee instemt, vlot van start gaan, daar waar de kansen zijn.   
 
 
26 maart 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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