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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. Kennisnemen van het bestuursconvenant samenwerking Ulo-gemeenten',
2. Instemmen met de jaarlijkse U10 regiobijdrage van f 1,50 per inwoner en in te zetten op een
nieuwe vorm van samenwerking in de stadsregio Utrecht.
Samenva|ing
BRU is gebaseerd op de wettelijk verplichte samenwerking uit de oude WGR+. Deze zogenaamde
plusregio's zijn sinds 1 januari wettelijk afgeschaq. Met opheffen van het BRU wordt ruimte gecreëerd
voor een frisse nieuwe samenwerking. De Ulo-gemeenten (9 BRU gemeenten plus Woerden)
hebben het initiatief genomen om vorm te geven aan een flexibele en moderne regionale
samenwerking. De modernisatie zit hem in een Iichte samenwerking gebaseerd op netwerken. De
raad wordt gevraagd in te stemmen met een jaarlijkse U10 regiobijdrage van |1,50 per inwoner.
Bijlagen
- Bestuursconvenant samenwerking Ulo-jemeenten.
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TOELICHTING
Aanleiding
Sinds 1 januari 2006 werkt Stichtse Vecht (voormalig Maarssen) samen met Bunnik, De Bilt, Houten,
Nieuwegein, Utrecht, Vianen, Ilsselstein en Zeist in het BRU op basis van de Wgr+. De
samenwerking betrof de domeinen ruimtelijke ordening, wonen, economische zaken en verkeer en
vervoer. Door de afscha#ing van Wgr+ is de Verkeer en Vervoer taak overgeheveld naar de provincie
per 1 januari 2015. In het proces van afscha|ing van de Wgr+ hebben de Ulo-gemeenten (9 BRU-
gemeenten plus Woerden) zich meerdere malen uitgesproken voor continuering van regionale
samenwerking. De Ulo-gemeenten hebben hiermee het initiatief genomen om vorm te geven aan
een flexibele en moderne regionale samenwerking. De modernisatie zit hem in een Iichte
samenwerking, gebaseerd op netwerken in plaats van bestuurlijke constructen en grote apparaten.
Naar aanleiding van het bezoek van de burgemeesters van Zanen en Backhuijs aan de 10
gemeenteraden Iaten zij in brief d.d. 29 mei 2015 met impressies van de ronde Iangs de tien
gemeenten weten, dat alle gemeenten het evident vinden om samen te werken in de stadsregio
Utrecht. In de brief worden gemeenten gevraagd vewolgstappen te zetten in de samenwerking en de
voorbereiding van een bestuursconvenant U10 ter hand te nemen.
Raadsbesluit
Hoewel het sluiten van overeenkomsten des colleges zijn, zullen een aantal gemeenten vanwege de
regiobijdrage het bestuursconvenant U10 door de raad Iaten vaststellen. De regiobijdrage aan de
U10 is door Stichtse Vecht opgenomen in de voorjaarsnota 2015 en wordt definitief besloten in de
programmabegroting 2016. Vooruitlopend op deze programmabegroting is Stichtse Vecht gevraagd
formeel een besluit te nemen, vanwege het aangaan van financiële verplichtingen. Het college van
Stichtse Vecht vindt het derhalve voorafgaand aan de begroting 2016 gepast de raad te vragen in te
stemmen met de U10 regiobijdrage.
Overlegvormen
De 10 gemeenten besturen gezamenlijk het stedelijk gebied rond Utrecht. Hier spelen gezamenlijke
belangen op de terreinen Verkeer en Vervoer, Ruimte en Wonen, Economie, Energie en in het
Sociale domein. De thema's worden ingericht als bestuurstafels waar veran|oordelijke wethouders
op dat thema uit hun midden een voorzitter als regiovedegenwoordiger kiezen. Ambtelijk worden de
werkgroepen bemand door medewerkers van de aangesloten gemeenten. Het schrijven van
eventuele beleidsstukken zal gedaan worden door ambtenaren van de aangesloten gemeenten.
Onderstaand de huidige deelname van onze gemeente aan de U10.
U10 Werk roe en Huidi e betrokkenheid SV
Bur emeesters overle U10 Marc Witteman Bur emeester
Bestuurlijke trekkers overleg U10 Pieter de Groene (bestuurlijk trekker U10 EZ)
Directieoverleg U10 Annette van Hussel (gemeentesecretaris)
Economische Zaken Pieter de Groene (Wethouder EZ), Tom Verkammen
ambtenaar EZ , Sharief Gulzar adviseur U10 en EBU
RO en Wonen Franco Zivkovic (Wethouder RO en Wonen), Tom van Es
ambtenaar RO en Wonen
Sociaal Domein Jaap Verkroost (Wethouder Sociaal), Dick Passchier
ambtenaar Sociaal
Energie en Duurzaamheid Jaap Verkroost (Wethouder Sociaal), Valesca van den Berg
ambtenaar duurzaamheid
Verkeer en Vervoer Pieter de Groene (Wethouder Verkeer en vervoer), Paul van
de Bovenkamp ( ambtenaar Verkeer en Vervoer)
ContactFunctionarissenoverleg U10 Sharief Gulzar (strategisch adviseur)
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U10 bestuurstafels
Er zijn dus reeds verschillende bestuurstafels ingericht voor Economische zaken, Ro|onen, Sociaal
domein en Energietransitie en duucaamheid. Hier wordt een bestuurstafel Verkeer en Vervoer aan
toegevoegd om als regio de gemaakte afspraken tussen BRu-gemeenten en de provincie te
handhaven. Elke bestuurstafel heeft zijn eigen agenda. Zo werken we voor Economische zaken
samen op de drie reguliere onde-erpen Kantorenleegstand, bedrijventerreinen en detailhandel daar
is bij gekomen regionale profilering, toerisme en recreatie, onde|ijs/werkgelegenheid en Europese
subsidies. Bij het sociale domein wordt vooral aandacht besteed aan de drie grote decentralisaties op
het gebied van kennisdeling en best practices. Bij RO werkt men nu samen met EZ voor het opstellen
van een Ruimtelijk-economische koers, Iater zal de raad hierover nader worden ge'l'nformeerd. Bij
Wonen speelt met name de huisvestingsverordening en afstemming qua woningbouw. Dit is een
wettelijke taak. Een aantal gemeenten in de regio werkt ook samen op het gebied van
bedrijfsvoering, zoals maatschappelijk vastgoed. In de samenwerking zijn ook nieuwe initiatieven
genomen zoals het organiseren van thematische U-10 cafés en het uitbrengen van nieuwsbrieven.
Ambtelijke onde|teuning
De ondersteuning van de bestuurstafels en organisatie van U10 evenementen en veran|oording
richting gemeenten wordt opgepakt door een U10 procesteam. De gemeente Utrecht Ievert de
menskracht voor het procesteam. Het procesteam is gehuisvest in het stadskantoor van de
gemeente Utrecht. Bij de inhoudelijke aansturing van het team wordt de gemeentesecretaris van
Utrecht terzijde gestaan door een werkgeverscommissie van 3 gemeentesecretarissen, waaronder
de secretaris van Stichtse Vecht.
Toelichting op bestuu|convenant
@ Onder 'Besluiten als volgt':
In deze paragraaf komt de modernisering van de samenwerking aan de orde. Het is aan de
gemeenten om te bepalen op welke onde|erpen men wil samenwerken en in tegenstelling
tot het BRU hoeven niet alle gemeenten op alle onde|erpen samen te werken.
@ Onder 'Bestuurlijke organisatie':
In het bovenstaande is reeds het e.e.a. vermeld omtrent de organisatie. Nadrukkelijk komt
. hier ook het onderwerp democratische Iegitimatie aan de orde. Hierin zijn algemene formules
opgenomen over betrokkenheid, maar Iaten het aan elke gemeente zelf over om daar
invulling aan te geven. Wél heeft burgemeester Frans Backhuijs op de Regionale Assemblée
in juli een werkgroep gevormd met raadsleden die hierover gaan doordenken om op die
manier nieuwe handreikingen te doen voor dit convenant.
* Onder 'Ambtelijke organisatie''.
Zie hierboven.
@ Onder 'Financiën''.
Zie hieronder.
@ Onder 'Voortgang en evaluatie':
De eerste evaluatie van dit convenant is gesteld op eind 2016 en daarna |eejaarlijks.
* Onder Algemeen':
In deze paragraaf wordt gesproken over naleving van het contract en indien gemeenten deze
samenwerking willen verlaten. Het komt neer op een jaar opzegtermijn vanwege de financiële
verplichtingen van de gemeente Utrecht.
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Financiële paragraaf
Naar aanleiding van de ontbinding van het BRU valt de regiobijdrage BRU van |3,10 per inwoner vrij.
In de begroting 2015 is de regiobijdrage van |3,10 reeds afgeroomd. De vrij gevallen regiobijdrage
van het BRU kan deels ten goede komen aan de regiobijdrage van de nieuwe gemeentelijke
samenwerking U10. De gemeenten gaan uit van een regiobijdrage van |1,50 per inwoner op
jaarbasis. De regiobijdrage aan de U10 is opgenomen in de voorjaarsnota 2015 en wordt definitief
besloten in de programmabegroting 2016. De regiobijdrage is bedoeld voor de kosten van het
procesteam en een bescheiden werkbudget om kleine projecten en onderzoeken op te staden en te
on|ikkelen. Dit voorkomt dat podefeuillehouders steeds met de pet rond moeten. Neem als
voorbeeld de jaarlijkse Provada, waar we als tien gemeenten gezamenlijk de regio Utrecht profileren.
Dit wordt nu nog gedekt uit het budget van de Bestuurstafel Economie. Het college is wel van mening
dat voor een reële gemeentelijke bijdrage ook het huidige systeem, waarbij de tafelvoorzi|ers
ambtelijk ondersteunt worden door hun eigen ambtenaar worden betrokken.
Communicatieparagraaf
Na raadsbesluit een persbericht met de volgende kernboodschap. De regio hecht veel waarde aan
blijvende regionale samenwerking. U10 is van en voor de gemeenten. Onze gemeente maakt
onlosmakelijk deel uit van het dagelijks stedelijk netwerk en veel van onze inwoners zijn voor hun
inkomen en voorzieningen aangewezen op stad en regio Utrecht. Anderzijds hebben on|ikkelingen
in relatie tot de stadsregio veelal hun directe uitwerking in onze gemeente. Stichtse Vecht wil dus
nadrukkelijk een speler zijn en blijven in de groot stedelijke Utrechtse samenwerking en daarin een
belangrijke taak en rol vervullen.
Na ondedekening bestuursconvenant tevens bepalen in hoeverre we een zichtbare communicatieve
Iink houden met elkaar en daar de communicatiemiddelen op aanpassen. Het gaat daarbij om de
website, wederzijdse ve|ijzingen (banners, Iogo's), introducerende teksten en Ulol-onde|erpen) in
bestaande beleidsstukken.
Risicoparagraaf
Geen
Juridische paragraaf
Geen
1 september 2015
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
Gemeentesecretaris
Burgemeester
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Raadsbesluit
Onderwerp
Bestuursconvenant samenwerking U1O
Begrotlngswljzlging
n.v.t,
Datum raadsvergadering
3 november 2015
commissie
6 oktober 2015
Agendanummer
Roglst|tle nummer
115/42010-V8/15/05627
De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 september 2015.,
- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 6 oktober 2015,
Besluit
In te stemmen met de jaarlijkse U10 regiobijdrage van f 1,50 per inwoner en in te zetten op een
nieuwe vorm van samenwerking in de stadsregio Utrecht.
3 november 2015
Griffier
Voorzitter
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