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1. SAMENVATTING
Landelijke ontwikkelingen leggen een grote druk op (de bedrijfsvoering van) gemeenten. Dat noopt tot
het goed nadenken over ontwikkeling van de bestaande A2-samenwerking om kwaliteit tegen een
betaalbare prijs te kunnen blijven leveren.
Geconcludeerd kan worden dat de vier gemeenten het belangrijk vinden om hun eigen lokale identiteit
en zelfstandigheid te behouden. Oplossingen voor de strategische vraagstukken van de vier
gemeenten mogen dat niet ter discussie stellen.
Met andere omringende gemeenten zijn er verschillende samenwerkingsverbanden die behouden
moeten blijven. Maar tegelijkertijd willen de vier gemeenten in A2-verband hun organisatorische
kwetsbaarheid met elkaar oplossen.
Bovenstaande conclusies dwingen tot strategische oplossingen, die bepaalde kenmerken hebben:
• De kwetsbaarheid moet verminderd worden, in eerste instantie van de bedrijfsvoering.
• De oplossing moet zodanig zijn georganiseerd dat ze zo flexibel is dat ze projectmatig in allerlei
samenwerkingsverbanden kan participeren. Welk organisatiemodel als oplossing er ook gekozen
wordt, het moet dus het karakter van een netwerkorganisatie hebben.
Dan is het belangrijk te beginnen de resultaten van de bestaande samenwerking te evalueren.
Geconcludeerd kan worden dat de huidige samenwerkingsverbanden op geheel verschillende
manieren zijn vormgegeven en zeer uiteenlopende resultaten hebben opgeleverd. Er zijn gewoon
successen geboekt vanuit het perspectief waarin ze zijn opgezet. Anderzijds zijn de resultaten weinig
transparant, te weinig SMART en de samenwerking kost veel organisatievermogen en overleg. In de
bestaande samenwerkingsvorm is het plafond bereikt. Dit alles maakt dat nu het moment is
aangebroken om opnieuw keuzes te maken over de samenwerking in A2-verband.
Het is dan ook tijd voor de vier gemeenten om opnieuw keuzes te maken met betrekking tot de
samenwerking. De probleemstelling hierbij kan als volgt worden geformuleerd:
Hoe kan de A2-samenwerking toekomstbestendig het best vorm en inhoud worden gegeven,
zodanig dat deze samenwerking goed beheers- en bestuurbaar is en een goede integrale bijdrage
kan leveren aan het realiseren van de algemene doelstellingen van samenwerking, waarbij de
definitie en de onderlinge prioritering van de algemene doelstellingen voor iedereen eenduidig en
helder is?
Verschillende mogelijkheden zijn bekeken. Nader onderzoek leert dat, met in achtneming van wat de
afgelopen jaren in Nederland aan ervaringen is opgedaan, de voorkeur bestaat voor een intensivering
van de samenwerking op een aantal taakgebieden in een voor de A2-samenwerking te ontwikkelen
eigen besturingsmodel. Daar zou draagvlak voor gevonden moeten worden bij colleges en raden. De
hier ontwikkelde kaders zouden daarbij richtinggevend moeten zijn. Belangrijk is verder na het maken
van de principiële keuze daartoe, die vorm nader uit te werken, te vertalen in doelstellingen die
SMART zijn en deze doortastend in te voeren om snel en efficiënt de beoogde resultaten te
realiseren.

2. AANLEIDING
Sinds 2004 werken de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre met elkaar
samen. De vier gemeenten ervaren allemaal problemen om, met de bestaande menskracht, hun
maatschappelijke opgaven naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit wordt mede veroorzaakt door de
veelheid aan nieuwe taken en andere gemeentelijke ontwikkelingen (WMO, WABO, toekomstige PUN,
taakstellingen et cetera). Daarnaast zijn alle vier gemeenten bezig met een traject voor de verbetering
van de dienstverlening en de kwaliteit van de uitvoering van hun taken. Hun uitdaging is dan ook om,
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met behoud van eigen identiteit en autonomie, te blijven presteren op hoog niveau op alle gebieden.
Het besef groeide dat er veel overeenkomsten zitten met waar de andere drie gemeenten mee bezig
zijn, met name voor wat betreft bedrijfsvoering. De vier gemeenten zijn tot de conclusie gekomen dat
samenwerking zinvol en voor de lange termijn noodzakelijk is, om te kunnen voldoen aan de eisen die
door rijksoverheid, burgers en bedrijven nu en in de toekomst aan hen worden gesteld.
Als basis voor deze samenwerking is in 2004 een convenant ondertekend, waarin de vier gemeenten
de intentie uitspreken samen te gaan werken. Om deze overeenkomst uit te voeren is een stuurgroep
ingesteld van burgemeesters en secretarissen van de deelnemende gemeenten. Aan de
gemeentesecretarissen is gevraagd om de samenwerking te concretiseren.
De belangrijkste doelstellingen van de samenwerking zijn:
• Het verminderen van de kwetsbaarheid;
• Het behoud en versterken van de kwaliteit;
• Het versterken van de dienstverlening;
• Het verbeteren van de efficiency (gericht op processen);
• Het verbeteren van de effectiviteit (gericht op mensen);
• Op termijn meer bezuinigingsmogelijkheden.
In het begin werd de samenwerking ingezet als een soort ontdekkingstocht waarbij begrippen zoals
‘kennis delen’, ‘we gaan een stip op de horizon ontwikkelen’ en ‘niet ieder voor zich hetzelfde wiel
uitvinden’ dominant waren. Gaandeweg is de behoefte tot samenwerking steeds meer
geconcretiseerd en is men met meerdere samenwerkingsprojecten gestart.
In 2007 is de samenwerking herijkt door de vaststelling van de businesscase ‘Middelen’. Hiermee
werd besloten tot samenwerking op lange termijn voor de ondersteunende, facilitaire diensten.
In 2009 is de samenwerking herbevestigd en verdiept. Vanaf dat jaar is de term van niet-vrijblijvende
samenwerking nadrukkelijker in beeld gekomen. Zo is in juni 2009 met elkaar afgesproken dat de A2gemeenten in bedrijfsvoering, maar mogelijk ook op andere nader te bepalen terreinen, principieel
voor elkaar kiezen in een niet vrijblijvende samenwerking, in het besef dat:
• Elk van de gemeenten haar eigen kenmerkende karakter wil behouden en ontwikkelen.
• Dit alleen houdbaar kan zijn door het samen in de A2 te organiseren.
• Waarbij bestaande samenwerkingsverbanden van individuele gemeenten met gemeenten buiten
het A2-gebied gerespecteerd worden. Hiermee wordt concreet bedoeld de reeds bestaande
economische samenwerking van Cranendonck met de agglomeratie Weert en de positie van
Waalre als lid van de Bestuurscommissie Stedelijk gebied Eindhoven met betrekking tot
economie, infrastructuur en woningbouw.
• Deze samenwerking met anderen buiten de A2, met alle daarbij horende verplichtingen, ook in de
toekomst mogelijk blijven. Hierbij wordt die samenwerking dan wel ingevuld vanuit de gedachte
dat men primair een A2-gemeente is en dat elke individuele gemeente zich (in de samenwerking
met derden) zoveel mogelijk gedraagt als de gezamenlijke A2-vertegenwoordiger.
In de afgelopen jaren zijn op diverse gemeentelijke thema’s samenwerkingsverbanden gestart, die
uiteenlopende resultaten hebben opgeleverd. Ondanks deze resultaten zijn er verschillende signalen,
die erop wijzen dat het voor de vier gemeenten noodzakelijk is om zich te herbezinnen op de
samenwerking en een hernieuwde koers uit te zetten. De noodzaak tot herbezinning werd versterkt
door het nadrukkelijke signaal van secretarissen aan de burgemeesters dat in de span of control het
maximum bereikt is. De combinatie van going concern, het aanjagen en regisseren van bestaande
samenwerkingen en daarenboven het initiëren van nieuwe samenwerkingsontwikkelingen heeft,
volgens de secretarissen, binnen de bestaande vorm het plafond bereikt.
Bovenstaande constatering heeft ertoe geleid dat er een projectopdracht door de colleges van B&W is
vastgesteld om een zogenaamd position paper op te stellen. De beleidsmatige samenwerking met
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andere verbanden zoals de SRE staat daarmee, omdat die andere doelen dient, niet ter discussie. Het
gaat hier in de eerste plaats om de bedrijfsmatige samenwerking. Deze nota moet inzicht geven in hoe
de samenwerking(en) in de toekomst verder vorm kan worden gegeven.
Aan de heer Harry ter Braak (van het organisatieadviesbureau WagenaarHoes) is gevraagd om
hiervoor een notitie op te stellen. Voor het opstellen van deze notitie wordt vanuit de stuurgroep een
werkgroep gevormd, bestaande uit de burgemeester De Wijkerslooth, de heren Rob van Eijck, Paul
Hertog en Harry ter Braak.
De opdracht voor de werkgroep kan als volgt worden samengevat:
• Beschrijf (en herhaal) de noodzaak en urgentie van de samenwerking in A2-verband.
• Evalueer de huidige samenwerkingen in A2-verband.
• Maak de na te streven doelstellingen eenduidig, waar mogelijk SMART. Geef afbakeningen.
• Beschrijf mogelijke samenwerking- en sturingsvormen, keuze, helderheid taken,
verantwoordelijkheden bevoegdheden.
Het doel van de notitie is dat stuurgroep, colleges (en later de gemeenteraden) munitie krijgen
aangedragen voor de discussie op strategisch niveau. Met name het vraagstuk van zelfstandigheid en
(verkregen) rendement in de huidige samenwerking in de vier gemeenten is van belang. Ook een
toekomstperspectief hierop is een element.
Deze notitie is tot stand gekomen door aan de hand van een eerste concept in een bijeenkomst van
de stuurgroep de verschillende vragen langs te lopen, oplossingsrichtingen te wegen (mede op basis
van ervaringen elders zoals door WagenaarHoes ingebracht) en bespreken en voorlopige conclusies
vast te stellen. Op basis daarvan is deze rapportage als position paper verder uitgewerkt, aangepast
en voorlopig vastgesteld.

LEESWIJZER
De notitie is als volgt opgebouwd:
• In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de landelijke ontwikkelingen, die maken dat de
bestuurkracht van gemeenten steeds belangrijker wordt, waardoor intergemeentelijke
samenwerking bij veel gemeenten hoger op de politieke agenda staat.
• In hoofdstuk 3 treft u vervolgens een beschrijving van de eigen identiteit en het strategische
vraagstuk per gemeente aan.
• In hoofdstuk 4 is in het algemeen en per thema de stand van zaken van de A2-samenwerking
beschreven.
• Hoofdstuk 5 gaat over de op basis van het voorgaande samengestelde strategische vraagstuk.
• In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op een mogelijke oplossingsrichting voor de verdere
samenwerking. Er worden drie varianten van een gezamenlijke werkorganisatie beschreven en
deze worden getoetst aan de hand van een viertal criteria. Daarnaast worden twee mogelijke
veranderstrategieën toegelicht.
• Tot slot wordt in hoofdstuk 7 aandacht besteed aan de wijze waarop over deze position paper en
de verdere A2-samenwerking naar de verschillende doelgroepen wordt gecommuniceerd.
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3. LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de landelijke ontwikkelingen, die maken dat de bestuurkracht van
gemeenten steeds belangrijker wordt, waardoor intergemeentelijke samenwerking bij veel gemeenten
hoger op de politieke agenda staat.
Niet alleen bij de A2-gemeenten, maar ook bij andere landelijke en lokale overheden staat
intergemeentelijke samenwerking inmiddels bovenaan de politieke agenda. Zowel vanuit het Rijk als
vanuit de VNG wordt gepleit voor schaalvergroting in gemeenteland. Herindeling dan wel vormen van
intergemeentelijke samenwerking worden in de praktijk bij veel gemeenten noodzakelijk geacht om de
bestuurskracht van de kleinere gemeenten te vergroten.
Bij bestuurskracht is de kernvraag of een gemeente het organisatorische vermogen heeft om de
maatschappelijk en bestuurlijke opgaven waar zij voor staat succesvol aan te pakken. Bestuurskracht
omvat diverse aspecten. In bijlage 1 zijn deze aspecten verder uitgewerkt. Bij bestuurskracht gaat het
er om dat er het bestuurlijk en organisatorisch vermogen is om zelf en met partijen waarmee wordt
samengewerkt te richten op het effectief realiseren van (democratisch) vastgestelde
bestuursopgaven.
Velerlei ontwikkelingen maakt het voor (kleinere) gemeenten lastiger om hun maatschappelijke en
bestuurlijke opgaven zelfstandig te realiseren. Het wordt voor gemeenten moeilijker te voldoen aan de
eisen die de burgers en het Rijk aan hen stellen. Dit vraagt om meer bestuurskracht van de
verschillende gemeenten. Dit komt onder meer door de volgende punten:
•

Decentralisatie van overheidstaken
De toenemende decentralisatie legt een zwaardere wissel op de bedrijfsvoering van gemeenten.
De ontwikkeling van eigen beleid en de uitvoering van nieuwe taken doet een groot beroep op de
ambtelijke organisatie.

•

Nieuwe eisen aan de output van gemeenten
Heeft het rijk enerzijds ingezet op verdere decentralisatie van taken, anderzijds stelt het rijk als
centrale overheid steeds meer eisen aan gemeenten. Steeds vaker wordt ook instrumentarium
ontwikkeld om te toetsen of gemeenten hun opgaven naar de eisen van de tijd (en de wetgever)
realiseren. Burgers stellen steeds hogere eisen aan de dienstverlening van gemeenten. Burgers
en bedrijven stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van vergunningverlening en handhaving
door gemeenten. Ga zo maar door. Vanuit het project ‘andere overheid’ worden bovendien nieuwe
eisen aan de gemeenten gesteld die forse consequenties zullen hebben voor de bedrijfsvoering.
Met name op het terrein van gegevensvergaring en -beheer worden van gemeenten de komende
tijd veel nieuwe producten verwacht. De bedoeling is dat gemeenten hét front-office worden voor
alle overheidsdiensten en wordt van gemeenten geëist dat zij fors zullen investeren in
klantgerichtheid. Eenmalige gegevensverzameling, digitalisering van gegevensbestanden en
communicatiekanalen, ingrijpende eisen aan gegevensbeheer en nieuwe eisen op het terrein van
deregulering en ontbureaucratisering. Uitwisseling van kennis en ervaring en het gezamenlijk
oppakken van beleidsontwikkelingen kan, ook zonder de eigen beleidsruimte te veranderen door
bedrijfsmatige samenwerking, de effectiviteit en efficiëntie én de kwaliteit ten goede komen.

•

Plaatsen van beleidsvragen in een bredere context. Of het nu om de jeugdzorg, de WMO, of om
de WABO en vele andere beleidsontwikkelingen gaat, er moet steeds meer in complexe,
gemeentegrenzen overstijgende, ketens en netwerken gewerkt en gedacht worden. Dat stelt
steeds hogere eisen aan de organisatievermogens van een gemeente. Eisen bovendien die
beleidsoplossingen op een grotere schaal vragen wil een gemeente bestuurskrachtig optreden.

•

Ontwikkeling naar versterking van de gemeentelijke autonomie
De VNG heeft een bestuursakkoord met het kabinet gesloten. Daarin staat onder meer verwoord
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dat de gemeentelijke autonomie versterkt zou moeten worden. Dit moeten gemeenten dan wel
‘aankunnen’. Versterking van de gemeentelijke autonomie vergt een ambtelijke organisatie die de
ontwikkeling en uitvoering hiervan ook waar kan maken.
•

Financiële taakstellingen
Veel gemeenten, zo ook de A2-gemeenten, kennen een relatief kleine organisatie. Daarbij zijn de
gemeenten niet alleen in formatief opzicht maar ook in financieel opzicht kwetsbaar. Dit wordt nog
versterkt door de grote bezuinigingsronde die vanuit het rijk op de gemeenten afkomt.

Kortom de gemeenten komen tegenwoordig voor complexe uitdagingen te staan. Dit betekent dat er
een krachtdadig bestuur wordt gevraagd dat bestuurskracht tentoonspreidt en een hoge kwaliteit van
dienstverlening biedt tegen een aanvaardbare prijs. Ook wordt van gemeenten verlangd dat ze weten
wat er leeft onder burgers en dat ze burgers zo veel mogelijk invloed geven op de eigen leefomgeving.
Als (kleine) gemeenten (zoals onder meer de A2-gemeenten) zelfstandig hun taken blijven uitvoeren,
dan is de kans groot dat ze over een paar jaar onvoldoende bestuurskracht hebben om hun
maatschappelijke en bestuurlijke opgaven te realiseren. Voor de A2-gemeenten kan het scenario er in
2015 als volgt uitzien:
In de rol als dienstverlener
• De maatschappelijke ontwikkelingen eisen steeds meer dat burgers 24 uur per dag de gemeente
kunnen benaderen voor realtime informatie en het aanvragen van producten. De A2-gemeenten
zijn niet in staat dit zelfstandig te leveren of te bekostigen. Dit betekent dat vanaf 2015 het bestuur
in problemen kan raken doordat burgers diensten die ’elders’ normaal digitaal verkrijgbaar zijn,
niet in de eigen gemeente kunnen verkrijgen. Dit leidt dan tot een enorme inhaalslag die tot
aanzienlijke meerkosten gaat leiden.
In de rol van vergunningverlener/handhaver
• De ontwikkeling is dat het rijk steeds meer eisen stelt aan vergunningen. Voor elke A2- gemeente
afzonderlijk is hierdoor de taak van vergunningverlening op termijn niet meer uitvoerbaar. Het
bestuurlijk risico hierbij is dat verleende vergunningen niet meer aan de eisen voldoen. Dit leidt tot
risico’s in de uitvoering, excessen en daarmee tot toezicht van hogere overheden.
•

•

Burgers, maar ook bedrijven, klagen dat de gemeentelijke dienstverlening onvoldoende is en dat
ze vaak te lang moeten wachten op onder meer antwoord op hun vergunningsaanvraag. Dit leidt
tot een onaantrekkelijk imago. Dit kan negatieve gevolgen hebben bij de overwegingen van
nieuwe bedrijven om zich al dan niet in de desbetreffende A2-gemeente te vestigen. De A2gemeente raakt hierdoor economisch achter bij de gemeenten die het wel goed voor elkaar
hebben. Dit leidt tot achteruitgang van de sociale structuur, waardoor de inkomsten voor de
gemeente kunnen dalen.
Regelmatig wordt, zo blijkt landelijk, niet voldaan aan de wettelijke of redelijke termijn voor de
besluitvorming van een vergunningsaanvraag. Hierdoor stellen burgers steeds vaker de gemeente
‘in gebreke en moet de gemeente (in het kader van de Wet Dwangsom) regelmatig burgers een
dwangsom betalen voor elke dag dat een beslistermijn overschreden wordt. De druk op
gemeenten wordt daardoor eenvoudig groter.

In de rol van beheerder openbare voorzieningen:
• Verwacht wordt dat elke A2-gemeente in staat is om in redelijke mate het beheer en onderhoud te
kunnen blijven uitvoeren. Echter door schaalvergroting ontstaan kansen om dit goedkoper en
professioneler in te richten.
• Qua bedrijfsvoering kan in 2015 de A2-gemeente niet meer volledig voldoen aan de eisen die
door het rijk, de burgers en bedrijven aan de gemeente worden gesteld. Op een aantal punten valt
de gemeente door de mand:
o De gemeente moet met te weinig ambtenaren steeds meer taken uitvoeren. Dit
verhoogt de kwetsbaarheid van de gemeente. En de werkdruk van de ambtenaren

<TITEL>

PAGINA 7 VAN 33

neemt sterk toe. Hierdoor is er meer sprake van risico op ziekteverzuim, waardoor de
gemeente nog minder aan de gestelde eisen kan voldoen. En een groot aantal taken
wordt door slecht één ambtenaar uitgevoerd. Zodra deze onverhoopt afwezig is, dan
kan deze taak niet door een andere ambtenaar worden overgenomen.
o De A2-gemeente afzonderlijk heeft door haar geringe omvang een nadeliger
arbeidsmarktpositie. Ook wordt minder salaris betaald dan elders, waardoor er steeds
minder goed gekwalificeerde medewerkers bij deze gemeente willen werken. Dit leidt
tot kwalitatieve achteruitgang van het personeelsbestand. Dit heeft gevolgen en
risico’s voor de uitvoering van het takenpakket. Ook leidt dit tot veel externe inhuur,
extra kosten en te weinig kennisopbouw binnen de gemeente.
o Op een groot aantal punten presteert de gemeenten hierdoor kwalitatief onder de
maat. De grote bezuinigingsronde heeft er toe geleid dat vooral op inhoudelijke
aspecten is bezuinigd. En het wordt steeds lastiger om een oplossing voor de
problemen van de gemeente te vinden, omdat de financiële situatie steeds minder
rooskleurig wordt.
o Als alsnog wordt gekozen om intensiever te gaan samenwerken met andere
gemeenten, dan is de vraag of op dat moment of de gemeente de nodige
investeringen kan doen om deze samenwerking daadwerkelijk vorm te geven.
Door dit alles ziet de gemeente zich dan waarschijnlijk genoodzaakt of wordt van hogerhand
gedwongen tot herindeling met andere gemeenten.
De meeste gemeenten laten het liever niet zover komen en nemen zelf het stuur in eigen hand.
Steeds vaker besluiten gemeenten dan ook om met andere gemeente samen te werken, om aan
bovenstaande ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Hierdoor kunnen ze zelf meer sturing
geven aan de toekomst van hun eigen gemeente. Dat geldt zelfs voor grotere gemeenten. Het besef
het zelden alleen te kunnen groeit. Voor de colleges van B&W van de A2-gemeenten geldt dat zij
ernstige twijfels hebben over het antwoord op de vraag of ze de genoemde opgaven op een termijn
van vijf tot tien jaar nog voldoende bestuurskrachtig kunnen realiseren. Het ligt vanuit dat perspectief
voor de hand alternatieve oplossingen serieus te onderzoeken.
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4. EIGEN IDENTITEIT PER GEMEENTE
Voor de A2-samenwerking is het behoud van de eigen identiteit van de vier afzonderlijke gemeenten
één van de belangrijkste randvoorwaarden. In dit hoofdstuk is per gemeente deze identiteit
beschreven. Aan het eind van elke beschrijving wordt het strategisch vraagstuk van de desbetreffende
gemeente benoemd.

4.1. CRANENDONCK: NIEUWE GEMEENTE MET EEN EEUWENOUDE GESCHIEDENIS
Cranendonck is op 1 januari 1997 ontstaan uit de samenvoeging van gemeenten Budel en Maarheeze
(exclusief Sterksel) en bestaat uit: Budel, Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Kernen, Maarheeze
en Soerendonk. Dorpen die vanuit het verre verleden al veel met elkaar gemeen hadden.
Het domein Budel wordt het vroegst teruggevonden in de geschiedkundige documenten. De oudste
tekst is een oorkonde van Karel de Grote waarin hij bevestigt dat zijn grootvader Pippijn de Middelste
of Van Herstal voor diens overlijden in 714 bezittingen te Budel had geschonken aan de abdij van
Chèvremont bij Luik.
De gemeente dankt haar naam aan kasteel de Baronie van Cranendonck in Maarheeze, het culturele
middelpunt van de gemeente Cranendonck, waar de restantanten van het kasteel een grote culturele
potentie hebben en die via het geslacht van Horne een sterke binding met ons Koninklijk huis
vertegenwoordigen. Daarnaast heeft de gemeente een rijke schakering aan culturele verenigingen en
instellingen. Van gilden tot orkesten en hobbyclubs, u vindt het in Cranendonck. Daarnaast blijkt de
gemeente een inspirerende omgeving, gezien het grote aantal kunstenaars dat zich in Cranendonck
heeft gevestigd.
Cranendonck heeft van oudsher een Bourgondische en gastvrije bevolking op de grens met Limburg
en België. Het is wat oppervlakte betreft een vrij grote gemeente met een bevolking van circa 20.000
inwoners.
De gemeente Cranendonck ligt daar waar Brabant en Limburg in elkaar overgaan. Waar België
(Belgisch Limburg) en Nederland elkaar raken in een grote culturele en economische verbondenheid
met een vloeiende overgang van pure rust en ontspanning van natuur naar het bruisende leven op
terrasjes. Zich ook uitend in een groot economisch potentieel (ruim 100 hectare bedrijventerreinen
beschikbaar voor uitbreiding) en een directe ligging aan weg, water, lucht en spoor.
Strategisch vraagstuk gemeente Cranendonck
• Cranendonck heeft gekozen voor de samenwerking met de drie andere A2-gemeenten.
Tegelijkertijd is deze gemeente voor economische ontwikkelingen op het vlak van
bedrijventerreinen verbonden met gemeente Weert. Samenwerking met Weert op dit gebied is
dan ook noodzakelijk.
• Op het gebied van Middelen staat de gemeente Cranendonck voor forse investeringen. Met name
in ICT moet er fors geïnvesteerd worden. Deze investeringen versterken de noodzaak voor
verdere samenwerking met andere A2-gemeenten.
• Ook wordt Cranendonck steeds kwetsbaarder door de toenemende vraag en het overhevelen van
taken naar de gemeente vanuit het rijk.
• Er is behoefte aan samenwerking met andere gemeenten om draagvlak te krijgen en te behouden
om de voorzieningen en de dienstverlening van de gemeente in stand te houden.

4.2. HEEZE-LEENDE: PAREL VAN BRABANT
Met ruim 15.000 inwoners is Heeze-Leende een prachtige woongemeente met volop
recreatiemogelijkheden. Op de grens van de Kempen en de Peel bestrijkt Heeze-Leende een
uitgestrekt grondgebied, voor een groot gedeelte omzoomd door natuurgebieden. Zij werd op 1 januari
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1997 gevormd uit de gemeenten Heeze en Leende en het dorp Sterksel dat tot de gemeente
Maarheeze behoorde.
Er bestaat al vanouds een nauwe band tussen Heeze en Leende, tussen Heeze en Sterksel en tussen
Sterksel en Leende. Banden, die sinds 1 januari 1997 door de samenvoeging tot één gemeente, weer
in ere zijn hersteld. Heeze had die band met Leende en Leenderstrijp doordat ze samen met
Zesgehuchten deel uitmaakten van een heerlijkheid. Heeze was verbonden met Sterksel doordat de
heer Van Heeze dit vrijdom eerst in bezit had en het vervolgens verkocht aan de Abdij van Averbode.
En Sterksel kreeg een band met Leende doordat een vooraanstaande inwoner van Leende Sterksel
weer kocht van de abdij.
Heeze-Leende wordt ook wel de Parel van Brabant genoemd, met zijn diverse bijzondere
natuurgebieden zoals Strabrechtse Heide, de Pan, het Leenderbos, de Hubertusbossen bij het kasteel
en de Groote Heide. Samen trekken de bosgebieden binnen de gemeentegrenzen per jaar circa
800.000 bezoekers.
Maar daarnaast kent Heeze-Leende ook circa 50 monumenten die her en der te bewonderen zijn en
drie archeologische terreinen. Een ander flonkerend aspect is het goed gesorteerde winkelbestand.
De gemeente is misschien niet echt groot, toch heeft het aantal winkels voldoende niveau om
bezoekers van ver buiten de gemeentegrenzen te trekken. Hetzelfde geldt op het culinaire terrein.
Strategisch vraagstuk gemeente Heeze-Leende
• De natuurlijke samenwerkingspartner van de gemeente Heeze-Leende lijkt bijvoorbeeld de
gemeente Geldrop. Toch heeft Heeze-Leende gekozen voor samenwerking met de drie andere
A2-gemeenten om haar zelfstandigheid te behouden.
• De gemeente is bezig met het ontwikkelen van de organisatie en het verbeteren van de
bedrijfsvoering.
• Ook deze gemeente ziet steeds meer nieuwe taken (vanuit het rijk) op zich af komen en vindt het
moeilijk om deze taken goed te absorberen in de bestaande gemeentelijke organisatie.

4.3. WAALRE: GROENFONTEIN
De gemeente Waalre ligt pal ten zuiden van Eindhoven. Ze telt ongeveer 16.500 inwoners. De
gemeente Waalre is in 1923 ontstaan uit de oude gemeenten Waalre en Aalst. Waalre profileert zich
als groene woongemeente met de slogan “Waalre Groenfontein”. Aalst en Waalre zijn allebei,
ondanks de grote invloed van Eindhoven, toch nog grotendeels authentiek gebleven.
Waalre is een attractieve woongemeente. De gevarieerde woningbouw en ruim opgezette woonwijken
kenmerken de hoge kwaliteit van het wonen. De bebouwingsdichtheid is laag en ook in de nieuwe
woonwijken hebben de huizen de ruimte.
Waalre ligt ingebed in het aantrekkelijke, groene Kempen landschap. Respect voor cultuurhistorische
en landschappelijke waarden (opbouw dorpskernen en landschap) vormt een belangrijk uitgangspunt
om het huidige karakter, indien gewenst, te behouden.
Gemeente Waalre beschikt over de basisvoorzieningen die bij een gemeente van deze omvang
passen. Bovendien is het groene en dorpse karakter een belangrijk pluspunt voor de inwoners.
Tenslotte is Waalre een veilige en rustige gemeente waar weinig overlast is. De gemeente stimuleert
een goed basisvoorzieningenniveau in de drie kernen.
Voor ondernemers heeft Waalre het imago van een ‘exclusieve gemeente’.
Ontwikkelingen ten aanzien van het bedrijfsklimaat vinden plaats in afstemming met de regio. Er zijn
geen grote productiebedrijven meer binnen de gemeente. Deze zijn in de loop der jaren vertrokken
naar andere gemeenten. Waalre heeft vooral arbeidsplaatsen in de dienstverlenende sector. Er is
beperkte ruimte voor (nieuwe) bedrijvigheid.
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De agrarische sector staat onder druk. Steeds meer bedrijven zijn te klein geworden om rendabel te
zijn en stoppen ermee. Hierdoor komen gebouwen leeg en gronden vrij. Dit biedt kansen voor de
gemeente.
Strategisch vraagstuk gemeente Waalre
• Door haar ligging heeft gemeente Waalre nauwe banden met het stedelijk gebied. Deze banden
dwingt ze in ieder geval om op het gebied van de ontwikkeling van wonen en werken nauw samen
te werken met Eindhoven.
• De gemeente Eindhoven lijkt, naast Valkenswaard, de meest logische directe
samenwerkingspartner voor de gemeente Waalre.
• De gemeente Waalre heeft ervoor gekozen om in A2-verband samen te werken op bedrijfsvoering
(onder meer om te investeren in ICT en de ondersteuning van de dienstverlening).
• De gemeentelijke organisatie van gemeente Waalre staat op dit moment onder druk. De raad
bespreekt de mogelijkheden om met de beperkte middelen uit te komen.

4.4. VALKENSWAARD: BRUISENDE GEMEENTE MET REGIONALE FUNCTIE
De huidige gemeente Valkenswaard is ontstaan in 1934 door samenvoeging van de toenmalige
gemeenten Valkenswaard, Dommelen, en Borkel en Schaft.
Valkenswaard is al eeuwen oud, maar natuurlijk niet in de vorm zoals wij die nu kennen. Door
archeologische vondsten is aangetoond dat de eerste nederzetting hier tussen 8500 en 3000 voor
Christus gestaan moet hebben. Valkenswaard kende in de 19e en 20e eeuw een groot aantal
sigarenfabrieken, waarvan Willem II en Hofnar de bekendste waren. Heden ten dage is er nog volop
lichte industrie op een eigen bedrijfsterrein. Toerisme is eveneens een belangrijke inkomstenbron,
maar Valkenswaard heeft vooral betekenis als vestigingsplaats voor forenzen die in Eindhoven of
België werkzaam zijn.
Inmiddels is Valkenswaard uitgegroeid tot een bruisende gemeente met bijna 31.000 inwoners en een
gevarieerd bedrijfsleven. Valkenswaard is gelegen in het hart van de Kempen en vervult momenteel
een belangrijke regionale functie. Een zeer groot winkelaanbod, een levendig uitgaanscentrum,
diverse culturele instellingen en zeer veel mogelijkheden op toeristisch-recreatief gebied getuigen
hiervan.
Strategisch vraagstuk gemeente Valkenswaard
• In het afgelopen jaar is met behulp van scenario’s in de gemeente Valkenswaard een strategische
discussie gevoerd over de toekomst van de gemeente. Dit heeft geleid tot de conclusie dat
Valkenswaard kiest voor ambitie en kwaliteit. Valkenswaard wil een vitale, duurzame
gemeenschap zijn: sterk in de groene regio Kempen en actief in het stedelijk netwerk van
Eindhoven.
• Ook voor de gemeente Valkenswaard geldt dat de gemeenten Waalre en mogelijk Bergeijk de
meest logische directe samenwerkingspartners zijn.
• Om haar zelfstandigheid te kunnen behouden kiest gemeente Valkenswaard voor samenwerking
in A2-verband om zo de kwetsbaarheid van de gemeentelijke organisatie op te vangen.

4.5. CONCLUSIES VOOR STRATEGISCHE OPGAVE VOORTVLOEIEND UIT EIGEN IDENTITEIT
Geconcludeerd kan worden dat de vier gemeenten het belangrijk vinden om hun eigen lokale identiteit
en zelfstandigheid te behouden. Oplossingen voor de strategische vraagstukken van de vier
gemeenten mogen dat niet ter discussie stellen. Met andere omringende gemeenten zijn er
verschillende samenwerkingsverbanden die behouden moeten blijven. Maar tegelijkertijd willen de vier
gemeenten in A2-verband hun organisatorische kwetsbaarheid met elkaar oplossen.
Bovenstaande conclusies dwingen tot strategische oplossingen, die bepaalde kenmerken hebben:
• De kwetsbaarheid moet verminderd worden, in eerste instantie van de bedrijfsvoering.
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•

De oplossing moet zodanig zijn georganiseerd dat ze zo flexibel is dat ze projectmatig in allerlei
samenwerkingsverbanden kan participeren. Welk organisatiemodel als oplossing er ook gekozen
wordt, het moet dus het karakter van een netwerkorganisatie hebben.

Ook moet de samenwerking zo min mogelijk afbreuk doen aan de democratische legitimatie van de
vier besturen. Dit betekent dat de besturen zelf hun eigen beleidskaders moeten kunnen blijven
bepalen. Maar ondanks dat de A2-gemeenten ieder hun maximale beleidsruimte willen behouden,
neemt niet weg dat ze vanuit uitvoeringsorganisatie van de samenwerking wel geadviseerd kunnen
worden. Als men de kwetsbaarheid wil verminderen en een hierop aansluitende organisatie wenst,
dan heeft zo’n oplossing enerzijds het karakter van een machinebureaucratie (operational excellence
met maximale efficiency) en anderzijds een project/programmaorganisatie (flexibiliteit). Dit stelt extra
eisen aan de organisatorische vorm van de oplossing, al was het maar omdat het op geheel
verschillende talenten van mensen een beroep doet.
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5. STAND VAN ZAKEN HUIDIGE SAMENWERKING
Zoals in de aanleiding al vermeld, zijn er in de afgelopen jaren op diverse gemeentelijke thema’s
samenwerkingsverbanden gestart, die uiteenlopende resultaten hebben opgeleverd.
In eerste instantie is gestart met de samenwerking op de onderwerpen salaris en
personeelsadministratie, voorbereiding voor de WABO, sociale zaken en juridisch control.
Vervolgens is onderzocht op welke terreinen en met welke concrete acties de kwaliteit, kwetsbaarheid,
kosten en risico’s in positieve zin door samenwerking kunnen worden beïnvloed en zijn de uitkomsten
verder op hoofdlijnen uitgewerkt in een business case Middelen.
In vervolg op die business case is de programmaorganisatie voor de samenwerking van de A2gemeenten ingericht. Er zijn vier projecten gestart, te weten ICT, Geo-informatie, applicatiebeheer en
planning en control. Daarvoor zijn projectplannen opgesteld en is de projecten- en
programmastructuur ingericht. Ten aanzien van de voorgenomen projecten belastingen/WOZ en
verzekering en schadeafwikkeling is besloten hier (vooralsnog) niet mee te starten. Dit respectievelijk
in verband met het gegeven dat eerst op ICT-gebied voldoende progressie moet zijn geboekt en in
verband met de beperkte voorziene voordelen uit de samenwerking.
De structuur van samenwerking in A2-verband ziet er op dit moment als volgt uit:

stuurgroep
regiegroep

SSC P&O

Werk en
inkomen

Juridisch
control

WABO

applicatie
beheer

programmateam

P&C

GEOinformatie

ICT

In de volgende paragrafen is per thema de stand van zaken van de samenwerking beschreven. Hierbij
is de volgende indeling gehanteerd:
a. Thema en karakter samenwerking
b. Samenwerkingsvorm
c. Doel van samenwerking
d. Resultaten tot nu toe
e. Ambities voor de toekomst

AD A: THEMA EN KARAKTER SAMENWERKING
Bij het karakter van de samenwerking wordt aangegeven of er sprake is van een gezamenlijke aanpak
van complexe strategische beleidsopgaven, gezamenlijke uitvoering van beleid of gezamenlijke
bedrijfsvoering.

5.1. SAMENWERKINGSVERBAND W&I ALS EERTSE ‘EXPERIMENT’ VOOR A2-GEMEENTEN
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A.

THEMA EN KARAKTER SAMENWERKING

Als eerste thema voor de samenwerking werd gekozen voor werk en inkomen.
Complexe
strategische
beleidsopgaven
Karakter samenwerking

B.

Gezamenlijke
uitvoering van
beleid

Gezamenlijke
bedrijfsvoering

X

SAMENWERKINGSVORM

In de gemeente Valkenswaard werd een intergemeentelijke sociale dienst voor de vier gemeenten
opgezet.

C.

DOEL VAN SAMENWERKING

De doelstellingen voor deze samenwerking was het verminderen van de kwetsbaarheid, het
verbeteren van de continuïteit in dienstverlening, meer kwaliteit in beleids-voorbereiding en -uitvoering
en het verbeteren van de efficiency.

D.

RESULTATEN TOT NU TOE

Inmiddels wordt er een aantal jaren op dit thema samengewerkt, met verschillende resultaten. Ten
eerste is er sprake van minder meerkosten. Aan de ene kant is de huidige formatie gelijk gebleven
aan de startformatie. Maar aan de andere kant is er wel sprake van meer continuïteit en meer
kwaliteit. Het budget voor tijdelijk personeel is nihil. Er worden meer taken uitgevoerd, maar het
personeel is niet uitgebreid.
Daarnaast is de dienstverlening naar de klanten verbeterd. De bereikbaarheid is uitgebreid en de
taken worden steeds meer op tijd uitgevoerd. Er is sprake van een goede waardering voor de
dienstverlening van de klanten.
Voor wat betreft de kwaliteit van het personeel wordt er veel aandacht besteed aan het binden en
boeien van (potentiële) medewerkers. Er is meer continuïteit door flexibiliteit. De medewerkers werken
in teams en hebben een persoonlijk ontwikkelplan.
De kwaliteit van de informatievoorziening/ICT is beter geworden. Het versiebeheer is up to date en er
is sprake van een goed documentbeheer.
In de afgelopen jaren is expliciet aandacht besteed aan het optimaliseren van processturing om de
kwaliteit van de organisatie te verbeteren. Ook is er meer duidelijkheid in de taken van het
samenwerkingsverband.
Voor de kwaliteit van de financiën geldt dat er een stabiele aansluiting is met de lokale financiële
administraties.
Administratief gezien is de kwaliteit ook toegenomen. Er wordt gewerkt met één handboek en één
website. De mandaten zijn gewijzigd. Er is duidelijk een verschuiving te zien van ‘veelvoud naar
eenvoud’. Dit heeft een positief effect op de interne controle en de administratieve organisatie. Ook
blijken er weinig bezwaren te zijn.
Door externe ontwikkelingen in de regio Eindhoven is het werkplein in Valkenswaard ter discussie
komen te staan. Uitkomst van deze discussie is dat onder bepaalde condities het werkplein toch in
Valkenswaard zal blijven.

E.
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Naast de verschillende positieve resultaten van de samenwerking, zijn er nog verbeterpunten te
noemen. Hierbij kan gedacht worden aan de bestuurlijke aansturing, één P&C-cyclus voor de vier
gemeenten, de leidinggevende structuur en het gebouw c.q. de kantoorruimte.

5.2. SHARED SERVICE CENTRUM (SSC): TIJD VOOR EEN NIEUWE STAP
A. THEMA EN KARAKTER SAMENWERKING
Het volgende thema, waarop in A2-verband wordt samengewerkt, is op het gebied van personeel- en
salarisadministratie.
Complexe
strategische
beleidsopgaven
Karakter samenwerking

Gezamenlijke
uitvoering van
beleid

Gezamenlijke
bedrijfsvoering

X

X

B. SAMENWERKINGSVORM
Er is een SSC in de gemeente Waalre ingericht, die de personeel- en salarisadministratie voor alle
vier de gemeenten uitvoert.

C. DOEL VAN SAMENWERKING
De doelstellingen bij de start van dit project waren het verminderen van de kwetsbaarheid, het
verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van de efficiency.

D. RESULTATEN TOT NU TOE
In het eerste jaar van de samenwerking moesten veel medewerkers wennen aan de verschuiving van
het werken voor de eigen gemeente naar het werken voor de A2-gemeenten. In dat jaar was er
sprake van een stevig personeelsverloop. Ook bleek dat er verschillen waren in systeem en kwaliteit
tussen de vier gemeenten.
In het tweede jaar van de samenwerking werkten de betrokken medewerkers steeds meer
gezamenlijk aan één doel. Er kwamen uniforme procedures voor alle vier gemeenten.
Verder werden de medewerkers van het SSC naar hun oordeel in het begin overvraagd, waardoor ze
bijna (en één helemaal) overwerkt raakten.
Ook verliep de samenvoeging van medewerkers van verschillende gemeenten niet gelijk goed. Het
was dan ook essentieel dat er voldoende aandacht werd besteed aan aansturing en begeleiding van
de medewerkers. En dat is nog steeds van belang, ondanks dat er al sprake is van één team. De
medewerkers hebben iemand nodig die de koers uitzet en hen die kant op begeleidt.
Inmiddels zijn de SSC-medewerkers tevreden in het werk. Daarnaast zijn de vier gemeenten tevreden
met de dienstverlening van de SSC. De doorlooptijden zijn verkort. De SSC wordt proactiever. De
kwetsbaarheid van het personeel is teruggebracht. Ook blijkt de uniformering zijn vruchten af te
werpen. En er is meer sprake van kennisdeling.
Tot slot is er een efficiencyverbetering gerealiseerd. De samenwerking heeft geleid tot een reductie
van 1 fte (20% van formatie).

E. AMBITIES VOOR DE TOEKOMST
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In de toekomst wordt gewerkt aan een productenlijst met tariefstelling. Daarnaast is het streven om de
deskundigheid van de medewerkers te verhogen, waardoor het personeel breder inzetbaar wordt. Tot
slot wil de SSC in de toekomst meer proactieve steun en advies aan gemeenten bieden.
Aandachtspunten hierbij zijn de noodzaak van het meegeven van een duidelijke taakstelling, het
vooraf kijken naar de kwaliteit per gemeente en het realistisch en in etappes plannen van de
verschillende activiteiten. Tot slot wordt benadrukt dat samenwerking tijd nodig heeft.

5.3. WABO: DÉ A2-GEMEENTEN OP WEG NAAR INTEGRALE VERGUNNINGVERLENING EN
HANDHAVING

A. THEMA EN KARAKTER SAMENWERKING
De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de grootste
wetgevingsoperatie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Circa 25 toestemmingen
(bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning, gebruiksvergunning en dergelijke) worden
procedureel geïntegreerd. Dit levert enorme wijzigingen voor gemeenten op.
In het kader van de A2-samenwerking is de voorbereiding op de invoering van de Wabo met de vier
gemeenten gezamenlijk opgepakt. Deze klus was te groot voor de individuele gemeenten.
Complexe
strategische
beleidsopgaven
Karakter samenwerking

Gezamenlijke
uitvoering van
beleid

Gezamenlijke
bedrijfsvoering

X

B. SAMENWERKINGSVORM
In 2007 is een visiedocument vastgesteld, waarin de basisprincipes van de nieuwe manier van werken
(het A2-werksysteem) zijn beschreven. In 2008 is in een implementatieplan de uitwerking tot concrete
aanpak (projectorganisatie, middelen en dergelijke) verwoord.
Voor de uitvoering van de concrete aanpak is een projectorganisatie opgezet, bestaande uit een
stuurgroep, projectgroep en verschillende werkgroepen WABO. In de stuurgroep hebben de
gemeentesecretaris van Cranendonck en de betrokken afdelingshoofden van de A2-gemeenten
zitting. De projectgroep bestaat uit de trekkers Wabo van de A2- gemeenten onder leiding van een
externe projectleider. Aan de werkgroepen Wabo nemen diverse medewerkers van de A2-gemeenten
deel onder leiding van een lid van de projectgroep.

C. DOEL VAN SAMENWERKING
Bij de start van deze samenwerking was het gezamenlijke doel gericht op enerzijds synchronisatie.
Het afstemmen van de manieren van werken stond hierbij centraal, met de mogelijkheid om eigen
lokale kleur te kunnen blijven geven. Anderzijds was de samenwerking gericht op efficiency.

D. RESULTATEN TOT NU TOE
Tot nu toe heeft de samenwerking geleid tot onder meer:
• Eén set met nieuwe standaard documenten;
• Eén visie op nieuwe werkprocessen;
• Eén set raamwerken voor aanpassingen verordeningen;
• Eén plan van aanpak omgevingsloket;
• Eén opzet en invulling omgevingsbeleidsplan;
• Eén benadering om te komen tot oplossing ICT-vraagstukken.
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Daarnaast kunnen het gezamenlijk opleidingstraject en het gezamenlijk communicatietraject als
resultaten worden genoemd. Tevens worden in gezamenlijk overleg afspraken gemaakt wie
deelneemt aan welke externe bijeenkomsten en gezamenlijk gereageerd op landelijke ontwikkelingen
richting ministerie van VROM en Gedeputeerde Staten. Bovendien is het voorbeeld ook door anderen
over genomen (LWCr).
De samenwerking heeft veel positieve energie vrijgemaakt en heeft geleid tot enthousiasme bij de
betrokken medewerkers. Er is veel kennis en ervaring onderling uitgewisseld. En er is sprake van
efficiencyvoordeel, omdat door de samenwerking:
• Niet ieder voor zich het wiel hoeft uit te vinden.
• Niet alle vier gemeenten op externe sessies aanwezig hoeven te zijn.
• Er sprake kan zijn van taakverdeling van de onderwerpen.
Verder levert de samenwerking een kostenvoordeel op ten aanzien van het opleidingsprogramma, het
communicatieprogramma en de inhuur van externe expertise.
Ondanks de positieve resultaten van de samenwerking zijn er ook een aantal punten die in de
komende periode de nodigde aandacht behoeven, zoals:
• Het afstemmen van de prioriteiten (Wabo A2-project of werk binnen eigen gemeente).
• Het leggen van verbindingen tussen het Wabo A2-project en andere projecten (zowel op A2niveau als bij gemeenten).
• Het verkrijgen van goed inzicht in de financiële dekking door gemeenten.
• Het waarborgen van de afgesproken capaciteit/inzet.
• Het waarborgen van de principes A2-werksysteem bij de implementatie per gemeente.
• Iedereen voldoende informeren op eigen niveau.
De ontwikkeling ten aanzien van de vorming van regionale uitvoeringsdiensten roept de vraag op of
de huidige opdracht voor de samenwerking op het gebied van Wabo in lijn is met deze ontwikkelingen.
En of er niet een nieuwe opdracht geformuleerd moet worden.

E. AMBITIES VOOR DE TOEKOMST
In de loop der tijd is de ambitie voor de samenwerking op het gebied van de Wabo verschoven. In de
huidige situatie blijken de landelijke ontwikkelingen om meer dan synchronisatie te vragen. Er komen
regionale uitvoeringsdiensten voor de VROM-taken. Aan de uitvoering van deze taken worden
kwaliteitscriteria gesteld. Die eisen zijn hoger dan in het verleden met de kostenstijging van dien.
De huidige ambitie van de A2-gemeenten is dan ook om te komen tot een eigen regionale
uitvoeringsdienst. Dit betekent het integreren van de backoffices op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de vier gemeenten. De noodzaak samen te werken
is sterk toegenomen, al was het maar om de noodzakelijke kwaliteit te garanderen tegen acceptabele
meerkosten. De regionale ontwikkeling rond de RUD’s vereist na te denken over de opdracht van
deze samenwerking.

5.4. JURIDISCH CONTROL
A. THEMA EN KARAKTER SAMENWERKING
Als vierde thema wordt door de A2-gemeenten samengewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de
juridische control.
Complexe
strategische
beleidsopgaven
Karakter samenwerking
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bedrijfsvoering
X
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B. SAMENWERKINGSVORM
1. Gezamenlijke medewerker voor juridisch control
2. (In voorbereidingsfase): cluster samenwerking afhandeling bezwaarschriften

C. DOEL VAN SAMENWERKING
Het onderwerp juridische kwaliteitszorg is door de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende,
Valkenswaard en Waalre als samenwerkingsgebied aangewezen. De reikwijdte van de samenwerking
is daarbij als volgt afgebakend:
• In gezamenlijkheid een visie en strategie ontwikkelen voor het realiseren van de juridische
kwaliteitszorg in elk van de vier gemeenten.
• In gezamenlijkheid nieuwe wet- en regelgeving implementeren om zoveel mogelijk van elkaars
producten gebruik te kunnen maken.
• In de samenwerking optimaal gebruik maken van specifieke, juridische deskundigheden.
De doelstelling van de samenwerking kan dus worden geformuleerd als in gezamenlijkheid visie en
strategie ontwikkelen voor het realiseren van de juridische kwaliteitszorg in elk van de vier gemeenten.
De juridisch controller en een intergemeentelijke werkgroep Juridische kwaliteitszorg geven handen en
voeten aan de samenwerking.

D. RESULTATEN TOT NU TOE
Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een lastig begin. Het tempo zou omhoog moeten. De
beleidsruimte mag er niet door verkleinen. Wel is er de overtuiging dat er veel te winnen (en
gewonnen) is met samenwerking. Maar dat betekent ook af en toe wat accepteren. Als winst tot nu toe
kan worden genoemd de gezamenlijke dereguleringsaanpak van de APV, de implementatie van
nieuwe wetgeving en het gezamenlijk opstellen van nieuwe juridische werkprocessen.

E. AMBITIES VOOR DE TOEKOMST
De samenwerking op het gebied van control versterken en de samenwerking in diverse vormen
uitbreiden tot het gehele spectrum van juridische zaken. Daarmee neemt de noodzaak intensiever
samen te werken toe. Ook met het oog op de behoefte regeldruk af te laten nemen en kwaliteit toe te
laten nemen.

5.5. PROJECTEN MIDDELEN
ICT-PROJECT
A. THEMA EN KARAKTER SAMENWERKING
In maart 2009 hebben de A2-gemeenten naar elkaar uitgesproken verregaand te willen samenwerken
op het vlak van Informatisering en automatisering. Zij realiseren zich dat zij individueel nu of op termijn
te weinig middelen en slagkracht hebben en er teveel nadelen kleven aan zelfstandig verder gaan op
het gebied van ICT.
Complexe
Gezamenlijke
Gezamenlijke
strategische
uitvoering van
bedrijfsvoering
beleidsopgaven
beleid
Karakter samenwerking

X

B. SAMENWERKINGSVORM
Het project wordt gerealiseerd op basis van een projectplan en een projectorganisatie. Er wordt
gewerkt aan de realisatie van één I&A-organisatie die vanuit één centrale locatie diensten levert aan
de vier gemeenten. Servers en applicaties worden centraal gepositioneerd en beheerd.
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Op basis van vastgestelde uitgangspunten groeien de gemeenten op het vlak van I&A de komende
jaren naar elkaar toe. Investeringsbesluiten worden gezamenlijk genomen en lopende- en nieuw op te
starten projecten worden beoordeeld op kansen om nadrukkelijker samen op te trekken.
De exacte juridische vorm is niet in de business case beschreven. Die wordt in het businessplan nader
uitgewerkt.

C. DOEL VAN SAMENWERKING
Het doel van deze samenwerking is om de moderniseringsslag naar digitale dienstverlening
betaalbaar en kwalitatief op voldoende niveau uit te kunnen voeren met als doel om de kwaliteit van
de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.
In de afgelopen jaren neemt de complexiteit van de informatievoorziening en de automatisering toe en
wordt het voor gemeenten steeds moeilijker om de vele projecten, waaronder ICT-gerelateerde, tegen
redelijke kosten uit te voeren. Ook, en dat is minstens zo belangrijk, is vermindering van
kwetsbaarheid en vergroting van de kwaliteit noodzakelijk. De vier gemeenten kunnen zich niet
permitteren dat de continuïteit van hun bedrijfsvoering afhankelijk is van de beschikbaarheid van één
persoon, de systeembeheerder. Daarbij komt dat onder druk van de recessie, de roep om kosten te
reduceren voorlopig eerder toe- dan af zal nemen.

D. RESULTATEN TOT NU TOE
In medio mei 2009 is een gezamenlijke I-visie vastgesteld die de basis vormt voor deze
samenwerking. Op basis van de I-visie is eind 2009 in een conceptrapport business case het scenario
van een samenwerkingsverband, dat alle ICT-aspecten omvat, afgezet tegen individueel verder gaan.
Dit concept wordt begin 2010 ter besluitvorming voorgelegd. Momenteel wordt gewerkt aan het
businessplan.

E. AMBITIES VOOR DE TOEKOMST
De ambitie is om op 1 januari 2012 de vier ICT-diensten zodanig te integreren dat vanuit de centrale
organisatie wordt voorzien in ICT (systeembeheer, storingsdienst, servicedesk, back-updienst, beheer
van werkstations, printers et cetera en telefooncentrale en advies). Deze dienst, het Regionaal
Centrum ICT-diensten A2-gemeenten (RCI), werkt op basis van een passend dienstverleningsconcept
en verzorgt de gezamenlijke inkoop. Al met al wordt zodoende de samenwerking op dit vlak de
komende jaren noodzakelijker wijze geïntensiveerd, al was het maar uit het oogpunt van verminderde
meerkosten.

PROJECT GEO-INFORMATIE
A. THEMA EN KARAKTER SAMENWERKING
In dit project gaat het om samenwerking op het gebied van GEO-informatie.
Complexe
strategische
beleidsopgaven
Karakter samenwerking

Gezamenlijke
uitvoering van
beleid

Gezamenlijke
bedrijfsvoering
X

B. SAMENWERKINGSVORM
Het project vindt plaats op basis van een projectplan. Er is een projectteam geformeerd. De vorm
waarin wordt samengewerkt is nog niet bepaald.

<TITEL>

PAGINA 19 VAN 33

C. DOEL VAN SAMENWERKING
Voor dit project gelden de algemene doelstellingen: efficiencyverbetering, kwetsbaarheidreductie en
verhoging kwaliteit.
Daarnaast omvat de opdracht voor dit project de volgende onderdelen:
1. Werk samen aan een aantal benoemde onderwerpen in het Geo-werkveld.
2. Maak een concept Geo-beleidsplan en doe op basis daarvan aanbevelingen voor de
samenwerking door de A2-gemeenten.

D. RESULTATEN TOT NU TOE
Er blijken minder quick wins te zijn dan aanvankelijk werd ingeschat. Met name is in de afgelopen
periode gewerkt aan het Geo-beleidsplan. Dit is in concept opgeleverd, maar nog niet door de
opdrachtgever geaccepteerd.
Verder is er een gezamenlijke keuze gemaakt voor de Wion-oplossing. Gezamenlijk: korting € 24.000
op eenmalige kosten, ongeveer € 8.000 per jaar voordeel. De inschatting van het prijsvoordeel over
vier jaar is circa € 50.000.
Gezamenlijke aanbesteding voor luchtfoto’s 2010 is afgerond. Opdracht is verstrekt door
Valkenswaard voor alle vier de gemeenten. Inkoopvoordeel per gemeente bedraagt gemiddeld €
2.000. Het heeft echter veel tijd gekost.

E. AMBITIES VOOR DE TOEKOMST
Deze zijn nog niet bepaald en zullen worden beschreven in het Geo-beleidsplan. Verdere
intensivering van de samenwerking lijkt gewenst om kostenbesparingen verder mogelijk te maken.

PROJECT APPLICATIEBEHEER
A. THEMA EN KARAKTER SAMENWERKING
In dit project gaat het om samenwerking op het gebied van applicatiebeheer.
Complexe
strategische
beleidsopgaven

Gezamenlijke
uitvoering van
beleid

Karakter samenwerking

Gezamenlijke
bedrijfsvoering
X

B. SAMENWERKINGSVORM
Er wordt op projectbasis samengewerkt. Er is een projectorganisatie gevormd. Er wordt gewerkt op
basis van een projectplan.

C. DOEL VAN SAMENWERKING
Het doel van de samenwerking is met name het delen van kennis.

D. RESULTATEN TOT NU TOE
Voor dit samenwerkingsproject zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met applicatiebeheerders.
Dit heeft alleen nog maar geleid tot samenwerking op het vlak van kennisdelen en de aanzet tot
professionalisering van applicatiebeheer. Echte winst komt pas als er sprake is van uniforme
applicaties en processen.

E. AMBITIES VOOR DE TOEKOMST
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Als sprake is van centrale servers en uniforme applicaties kan verdergaand worden samengewerkt en
het applicatiebeheer kan worden gecoördineerd. Dat zal nog enkele jaren duren.

PROJECT P&C
A. THEMA EN KARAKTER SAMENWERKING
In dit project gaat het om samenwerking op het gebied van planning en control.
Complexe
strategische
beleidsopgaven
Karakter samenwerking

Gezamenlijke
uitvoering van
beleid

Gezamenlijke
bedrijfsvoering
X

B. SAMENWERKINGSVORM
De samenwerking is op projectbasis. Deze samenwerking wordt vormgegeven op basis van dit
projectplan, dat door een projectteam is opgesteld.

C. DOEL VAN SAMENWERKING
Het doel van dit samenwerkingsproject is kennisdelen en enkelvoudig ontwikkelen/ meervoudig
gebruiken van producten.

D. RESULTATEN TOT NU TOE
Er is op verschillend gebied kennis en producten gedeeld. Voorbeelden hiervan zijn:
• De analyse van de financiële (beheers)verordening van de vier gemeenten.
• Het uitwisselen van begrotingsparagrafen.
• Het afstemmen van onderzoek naar het proces van inkomende- en uitgaande facturen.
• Het afstemmen van opmerkingen/aanbevelingen managementletter en rapport van bevindingen.
Afstemmen kan echter beperkt plaatsvinden omdat iedere gemeente een eigen administratieve
organisatie heeft en de budgetcyclus nog niet op elkaar kan worden afgestemd door een eigen
structuur, inrichting en programma’s.

E. AMBITIES VOOR DE TOEKOMST
Op het vlak van planning en control kan vergaand worden samengewerkt als de randvoorwaarden
daartoe voldoende zijn ingevuld (ICT, uniforme cycli en processen). Door de toegenomen behoefte
aan samenwerking op de andere genoemde terreinen zal verdere samenwerking hier zijn vruchten af
werpen door meer transparantie en minder meerkosten.

5.6. CONCLUSIES VOOR STRATEGISCHE OPGAVE VOORTVLOEIEND UIT BESTAANDE
SAMENWERKINGSVERBANDEN

Geconcludeerd kan worden dat de huidige samenwerkingsverbanden op geheel verschillende
manieren zijn vormgegeven en zeer uiteenlopende resultaten hebben opgeleverd. Er zijn gewoon
successen geboekt vanuit het perspectief waarin ze zijn opgezet. Gevolg is geweest dat voor elk
taakgebied een eigen werkwijze is gehanteerd. Daar is bewust voor gekozen om maximale inbreng en
acceptatie van betrokken medewerkers te hebben. Dat gaf draagvlak en vrijheid voor management en
bestuur. De samenwerking zou zo geen dwangmatige effecten hebben. Maar voorspeld is wel dat dit
zijn grenzen zou hebben. Resultaten zijn weinig transparant, moeilijk meetbaar en de samenwerking
kost veel organisatievermogen. Op zich is dat niet vreemd. Er is aan de voorkant zo voor gekozen.
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Inmiddels zijn een aantal trends zichtbaar die het noodzakelijk maken te herbezinnen op de
samenwerking en een hernieuwde koers uit te zetten. Dit wordt versterkt door het nadrukkelijke
signaal van de gemeentesecretarissen dat in de span of control het maximum bereikt is. De
combinatie van going concern, het aanjagen en regisseren van bestaande samenwerkingsverbanden
en daarenboven het initiëren van nieuwe samenwerkingsontwikkelingen heeft binnen de bestaande
vorm het plafond bereikt.
Zo blijkt dat in de huidige samenwerkingsverbanden er vooral veel plannen zijn, maar dat deze in het
begin weinig SMART1 geformuleerd zijn. Hierdoor kan er geen strakke regie worden gevoerd op de
uitvoering van deze plannen en kunnen deze plannen ook niet SMART worden afgerekend. Ook zijn,
met het inzicht van nu, twijfels mogelijk over het realisatiegehalte van de doelstellingen die aan de
voorkant zijn afgesproken bij de huidige organisatievorm.
Daarnaast zijn de gemeenten veel tijd kwijt aan overleg. Overleg over de bestaande
samenwerkingsverbanden, maar ook over de structuur van mogelijke nieuwe thema’s waarop en vorm
waarin kan worden samen gewerkt. Per thema vindt telkens opnieuw de discussie plaats over de
samenwerkingsstructuur voor dat thema. Er is geen duidelijkheid noch uniforme structuur afgesproken
die voor alle thema’s geldt. Verschillende agenda’s lopen door elkaar.
Daarbij maken de diffuse definiëringen over wat de samenwerking concreet behelst, dat steeds
opnieuw, op hoog niveau, gesproken moet worden over wat er exact wordt bedoeld met de daarbij
behorende beelden. Er is weinig sprake van gemeenschappelijke taal. Dit leidt dan ook tot
herhalingen van eerder gevoerde discussies of geen eenduidige opdrachten aan medewerkers.
Tevens is er sprake van voortdurende capaciteitsproblemen. Dit wordt onder meer veroorzaakt
doordat de huidige samenwerking veel veranderenergie, capaciteit en tijd vergt. Er wordt voordurend
opnieuw het wiel uitgevonden om tot oplossingen voor opkomende problemen te komen.
Een ander probleem van de huidige samenwerking is de zekere mate van vrijblijvendheid van de
samenwerking. Risico hierbij is dat de gemeenten alleen nog kiezen op basis van cherry picking en
what’s in it for me principe en daarmee alleen voor de voordelen gaan en niet meer voor het all-in
traject.
In de afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met de verschillende samenwerkingsverbanden.
Veel is goed gegaan, maar veel had ook beter anders gedaan kunnen worden. Tot nu toe wordt er
weinig gedaan met de leermomenten die er zijn geweest. Gevolg hiervan is dat een bepaalde
succesaanpak niet wordt herkend en dus niet opnieuw wordt ingezet. Ook worden er te weinig
processen in gang gezet om lering te trekken uit bepaalde factoren. Dat zou beter kunnen.
Dit alles maakt dat nu het moment is aangebroken om opnieuw keuzes te maken over de
samenwerking in A2-verband.

1

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Afrekenbaar, Realiseerbaar en Tijdsgebonden.
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6. NADERE AFBAKENING PROBLEEMSTELLING
Geconcludeerd kan worden dat de huidige samenwerking tegen de grenzen van de mogelijkheden
aanloopt. Uit het vorige hoofdstuk komt naar voren dat de huidige samenwerkingsverbanden op zich
resultaten hebben opgeleverd. Ondanks deze resultaten zijn er ook meerdere signalen, die een
herbezinning over de opzet van de samenwerking noodzakelijk maken. De huidige
samenwerkingvorm kost veel stuurtijd en is onoverzichtelijk geworden. Het gekozen organisatiemodel
legt teveel beslag op de bestaande capaciteit van de vier gemeentelijke organisaties. Verdere
intensivering van de huidige samenwerking wordt daardoor te ingewikkeld en ook onbestuurbaar.
Dit was al in 2007 als een risico voorspeld, maar toen is afgesproken dat (op het moment dat dit aan
de orde was), er opnieuw keuzes gemaakt moeten worden. Dat moment is nu aangebroken.
Gezien de strategische vraagstukken van de vier gemeenten, die in hoofdstuk 2 zijn beschreven, is
het wel zinvol de samenwerking in A2-verband (zeker op bedrijfsvoering) te behouden en waar
mogelijk te versterken. Samenwerking blijft noodzakelijk om als individuele gemeente,
bestuurskrachtig en zelfstandig te kunnen blijven functioneren en de gemeentelijke taken te kunnen
blijven uitvoeren.
Het is redelijk ondenkbaar dat de vier gemeenten de grote opgaven die op ze afkomen, op het gebied
van ICT, zelfstandig kunnen opvangen en daarmee de dienstverlening naar de burger op niveau
kunnen brengen. Als voorbeeld worden de financiële grenzen per gemeente genoemd voor de
noodzakelijke ICT-investeringen, die in de komende jaren gedaan moeten worden. Daarnaast komt de
basis van de gemeenten onder druk te staan door het opzetten van regionale uitvoeringsdiensten. Dit
betekent dat de vergunningverlening-, handhaving- en toezichtstaken (VHT) voor wat betreft de
milieuvergunningen van de gemeenten, overgeheveld worden naar de uitvoeringsdiensten. De VHTtaken voor de overige vergunningen blijven in gemeenten achter. Dit alles wordt nog versterkt door
wat er aan verdere taakuitbreiding ook op andere gebieden vanuit het rijk op de gemeenten afkomt.
En als gemeenten niet samenwerken, dan is het risico aanwezig dat ze mogelijk moeten gaan
opschalen naar een grotere gemeente, zo blijkt op vele plaatsen in het land. Samenwerking is dan ook
essentieel om als zelfstandige gemeente de huidige ontwikkelingen op een goede manier het hoofd te
kunnen bieden.
Niet alleen bij de A2-gemeenten speelt het onderwerp van intergemeentelijke samenwerking.
Landelijk zien we het aantal gemeenten dat samenwerkt, toenemen. Zie ook de discussie in SREverband. Steeds meer gemeenten zien zich daartoe gedwongen. Dit geldt zelfs voor grote gemeenten,
zoals Enschede en Maastricht. Deze samenwerking is dan veelal op strategisch niveau, maar één die
zich wel operationeel vertaalt.
Zo langzamerhand speelt dan ook steeds minder de vraag óf de A2- gemeenten moeten
samenwerken, maar meer de vraag hóe de vier gemeenten (als de gemeenten voor elkaar blijven
kiezen) deze samenwerking moeten vormgeven en hoe dit samenwerkingsmodel het best tot stand
kan komen.
Het is dan ook tijd voor de vier gemeenten om opnieuw keuzes te maken met betrekking tot de
samenwerking. De probleemstelling hierbij kan als volgt worden geformuleerd:
Hoe kan de A2-samenwerking toekomstbestendig het best vorm en inhoud worden gegeven,
zodanig dat deze samenwerking goed beheers- en bestuurbaar is en een goede integrale bijdrage
kan leveren aan het realiseren van de algemene doelstellingen van samenwerking, waarbij de
definitie en de onderlinge prioritering van de algemene doelstellingen voor iedereen eenduidig en
helder is?
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Een mogelijk oplossing voor bovenstaande probleemstelling moet in ieder geval voldoen aan de
volgende voorwaarden:
1. De nieuwe samenwerkingsvorm moet bijdragen aan het versterken van de zelfstandigheid en
bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten.
2. De lokale identiteit en zelfstandigheid van de betrokken gemeenten blijft behouden. Dit komt tot
uitdrukking in het behoud van de mogelijkheid om eigen beleidskeuzen te kunnen maken en
verbonden te blijven met de lokale gemeenschap.
3. Er moet zo min mogelijk sprake zijn van bestuurlijke en ambtelijke drukte. De nieuwe
samenwerkingsvorm moet zo efficiënt mogelijk zijn qua tijd, capaciteit en energie die de vier
gemeenten er in moeten stoppen.
4. De nieuwe samenwerkingsvorm moet een zo effectief mogelijk aanpak bieden.
5. Er moet sprake zijn van een krachtige ondersteuning van de gestelde doelen van de
samenwerking (continuïteit, kwaliteit en versterken dienstverlening).
6. Het model moet voldoen aan de voorwaarden van een netwerkorganisatie.
7. Er moet sprake zijn van één besturingsfilosofie, een goed afgebakend takenpakket en vooraf
SMART-geformuleerde doelstellingen van de samenwerking zijn. De afbakening met andere
samenwerkingsverbanden als de SRE moet helder zijn.
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7. OPLOSSINGSRICHTINGEN
Er is geen kant en klare oplossing voor de geschetste problemen van de huidige A2-samenwerking
voor handen. Elke situatie kent zijn eigen context, lastigheden en ontwikkelkansen. Dit maakt dat er
per situatie gezocht moet worden naar de meest geschikte oplossing voor die specifieke situatie. Dit
geldt ook voor de A2-gemeenten. Uiteraard is het belangrijk binnen de te maken keuzes te leren van
eigen ervaringen en van die van anderen.
Om te komen tot een oplossing voor de problemen rondom de huidige samenwerking is het van
belang dat de A2-gemeenten keuzes maken. Deze keuzes hebben betrekking op de volgende vragen:
• Op welke schaal wordt de samenwerking vormgegeven?
• Met welke intensiteit gaat worden samengewerkt?
• Welke veranderstrategie wordt gehanteerd voor de totstandkoming van de nieuwe
samenwerkingsvorm?
• Voor welke organisatievorm (inclusief besturingsfilosofie) wordt gekozen?
• Welke governance vorm hoort hierbij?
In de volgende paragrafen worden nader ingegaan op deze vragen.

7.1. SCHAAL SAMENWERKING
In dit verband is voor de A2-gemeenten de belangrijkste vraag of er nu definitief voor elkaar wordt
gekozen, conform de in 2009 vernieuwde intentieovereenkomst (met ruimte voor gemeenten om op
bepaalde taakgebieden mee te doen in andere samenwerkingsverbanden). Of is er mogelijk een
betere schaal waarop kan worden samengewerkt.
Over de beste schaal van gemeentelijke samenwerking is veel geschreven en veel onderzoek
gedaan. Harde, genormeerde gegevens of ijkpunten zijn daaruit echter niet te destilleren. Vaak blijven
de gegevens beperkt tot meer algemeen geformuleerde uitgangspunten en zijn zij ook afhankelijk van
het karakter van de betrokken gemeenten en hun posities in hun regio. Dit geldt ook voor deze
situatie.
In deze situatie zijn er diverse argumenten die pleiten voor een definitieve keuze voor samenwerking
op de schaal van de vier A2-gemeenten:
• De gemeenten hebben inmiddels al veel ervaring met elkaar opgedaan met het samenwerken op
verschillende taakgebieden, met wisselende resultaten.
• De vier gemeenten staan voor het merendeel voor dezelfde soort ontwikkelingen en
maatschappelijke opgaven.
• Er is voldoende onderling vertrouwen op verschillende niveaus om succesvol op deze schaal
intensiever samen te werken.
• De vier gemeenten zijn geen concurrenten van elkaar.
• Met vier gemeenten is er nog sprake van een menselijke maat en kan er een behapbare, maar
ook een efficiëntere ambtelijke organisatie worden gevormd.
• Er ontstaat voor de organisatie een schaalgrootte vergelijkbaar met een gemeente met 80.000
inwoners. Dat is een maat die, zo leert de ervaring, menselijk kan blijven en tegelijkertijd
voldoende duurzame massa heeft om taken naar behoren (bestuurskrachtig) in te vullen.
• Toekomstige toetreding van andere gemeenten tot de samenwerking wordt niet uit gesloten maar
de komende vijf jaar niet wenselijk geacht omdat de veranderlast daardoor onevenredig zou
toenemen (drukken).

7.2. INTENSITEIT SAMENWERKING

<TITEL>

PAGINA 25 VAN 33

Bij de vraag over de intensiteit gaat het om de mate waarin de A2-gemeenten met elkaar wil gaan
samenwerken. Er kan vanuit verschillende perspectieven naar dit vraagstuk worden gekeken en op
verschillende manieren de intensiteit van de samenwerking worden bepaald.

DIFFERENTIATIE OP TAAKNIVEAU
Ten eerste kan de intensiteit worden bepaald vanuit het perspectief van het differentiëren op
taakniveau. Hiervoor kan een takenanalyse worden uitgevoerd. Dit is in het verleden al een keer
gedaan. De ervaring heeft toen de colleges van B&W geleerd dat zo’n analyse het gewenste overzicht
(te veel details) onvoldoende oplevert om de intensiteit van de samenwerking te bepalen. Het kijken
vanuit dit perspectief draagt niet echt bij tot het beantwoorden van dit vraagstuk.

DIEPGANG/VERVLECHTING ACTIVITEITEN
Ten tweede kan de mate van intensiteit worden bepaald aan de hand van de diepgang en de
vervlechtingen van de gezamenlijke activiteiten. Naar mate er meer sprake is van diepgang en
vervlechting van activiteiten neemt aan de ene kant de synergie2 toe, maar wordt de autonomie van
de afzonderlijke gemeente aan de andere kant minder. Wezenlijk is een samenwerkingsvorm (in
bedrijfsmatige samenwerking) te vinden die de beleidsruimte van de gemeenten niet of zo weinig
mogelijk raakt. Daarbij zijn diverse basisvormen van samenwerking te benoemen, waarin de mate van
autonomie en de mate van synergie verschillend zijn. Zo is bij het samenwerken in projecten en
programma’s de autonomie het grootst, maar is er sprake van de minste synergie. Daarentegen levert
het samenwerken in een bestuurlijke organisatie voor een of meer primaire processen de meeste
synergie op, maar dit gaat wel ten koste van de autonomie (zie onderstaande schematische
weergave).

Samenwerken op
een kernfunctie in
projecten/programma’s

Autonomie

Bijvoorbeeld:
beleidsmatig
issue
kennisuitwisseling
, HRM, inkoop

Uniformeren
van standaarden
en werkprocessen

Bijvoorbeeld
standaardiseren
werkprocessen, applicaties,
netwerkbeheerprocedures,
etc.

Gezamenlijk
organisatie voor
ondersteunende
en/of back office
processen

Bijvoorbeeld: SSO,
datawarehouse, P-dienst,
administratiekantoor (back
of fices)

Bestuurlijke
organisatie voor
(uitvoering)
een of meer primaire
processen

Bijvoorbeeld: GR,
Sociale Dienst, WSWdienst, Milieudienst

Synergie
Ook hier is de vraag of het kijken vanuit dit perspectief voldoende bijdraagt tot het helder
beantwoorden van het vraagstuk over de intensiteit van de samenwerking.

NIVEAU VAN KERNFUNCTIES
Ten derde kan de intensiteit van de samenwerking worden bepaald vanuit het niveau van de
kernfuncties. Er zijn drie kernfuncties te onderscheiden, waarop gemeenten samenwerken, te weten:
1. Bedrijfsvoering
2. Uitvoering beleidstaken
3. Complexe strategische beleidsopgaven

2

Synergie is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen.
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De samenwerking op de drie kernfuncties kent verschillende arrangementen (bestuurlijk,
organisatorisch, financieel, juridisch) en vergt een eigen aanpak. Ook is de schaal van samenwerking
per kernfunctie verschillend. Bij de eerste kernfunctie gaat het veelal om samenwerking tussen een
aantal buurgemeenten; Bij de tweede kernfunctie is het schaalniveau per beleid- of taakgebied
verschillend: meestal subregionaal, enkele keer regionaal en soms bovenregionaal. Het schaalniveau
van de derde kernfunctie is de regio: zo’n samenwerkingsverband ontwikkelt een eigen identiteit en
formuleert gezamenlijke opgaven.
De vraag is of het bepalen van gewenste kernfuncties, waarop in A2-verband kan worden
samengewerkt, voldoende inzicht geeft voor het beantwoorden van het vraagstuk over de intensiteit
van de samenwerking. Discussie daarover heeft opgeleverd dat het een te schimmige discussie wordt.

ORDENING NAAR TAAKGROEPEN OP BASIS VAN RELATIES MET (NAAR) BURGERS
Het ordenen naar taakgroepen heeft het voordeel van overzichtelijkheid en de organisatorische
opgave voor de verschillende taakgroepen van vergelijkbaarheid. De te kiezen oplossing is bovendien
eenvoudiger te realiseren omdat minder knipproblemen ontstaan. Zo kan voor het bepalen van de
intensiteit van de samenwerking (naast activiteiten rond de organisatie van de middelen) gekeken
worden naar de relaties die de gemeente ten opzichte van de burgers heeft. Hierbij zijn zeven
gemeenterollen te onderscheiden als tegenhanger van zeven burgerrollen (zie bijlage 2), te weten:
• bestuurder;
• dienstverlener;
• vergunningverlener/handhaver;
• beheerder openbare voorzieningen;
• facilitator vitale gemeenschap;
• ontwikkelaar;
• belastinginner.
Door middel van het vervullen van deze rollen werkt de gemeente aan het realiseren van haar
maatschappelijke en bestuurlijke opgaven (bestuurskracht) en aan een goede dienstverlening naar de
burgers.
Aangezien het doel van de samenwerking vooral het vergroten van de bestuurskracht en het
verbeteren van de dienstverlening naar de burgers is, lijkt het perspectief gericht op de
gemeenterollen het meest geschikt voor de bepaling van de intensiteit van de samenwerking.
Per rol kan worden bepaald of deze rol in de samenwerking gezamenlijk door de vier gemeenten
(volledig of gedeeltelijk) wordt ingevuld of niet. Tegelijkertijd kunnen gemeenten hun eigen
beleidsmatige keuzes blijven maken die door de gezamenlijke (werk)organisatie worden gerealiseerd.
Rekening houdend met de voorwaarde dat de lokale identiteit en zelfstandigheid van de betrokken
gemeenten behouden moeten blijven, zouden in de rollen als dienstverlener, beheerder openbare
voorzieningen, belastinginner en voor een deel de rol van vergunningverlener/ handhaver in A2verband kunnen worden samengewerkt. Maar mogelijk kan dit nog worden uitgebreid naar de rollen
facilitator vitale gemeenschap en ontwikkelaar en de volledig rol van vergunningverlener/handhaver.
Dit hangt mede af van de manier waarop de eigen identiteit van de gemeenten hierbij geborgd kan
worden. Dit leidt tot onderstaand plaatje en zou verder nader onderzocht moeten worden.

<TITEL>

PAGINA 27 VAN 33

Bestuurder / Kiezer
Dienstverlener/
Klant
Vergunningverlener
en handhaver /
Onderdaan
Beheerder openbare
voorzieningen /
/Inwoner, gebruiker
Facilitator vitale
gemeenschap /
partner en gebruiker
maatschappelijke
voorzieningen
Ontwikkelaar /
partner en gebruiker
openbare
voorzieningen
Belastingbetaler

7.3. VERANDERSTRATEGIE
Bij de vraag over welke veranderstrategie wordt gehanteerd voor de totstandkoming van de nieuwe
samenwerkingsvorm zijn in principe twee mogelijke veranderstrategieën (en alle vormen daartussen)
te onderscheiden, te weten:

1. GEFASEERD VIA GROEIMODEL
Volgens de eerste strategie wordt er volgens een groeimodel gewerkt waarin met kleine stappen
de nieuwe samenwerkingsorganisatie wordt gevormd. In deze strategie wordt gestart met een
beperkt aantal onderdelen, die door de vier gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd. Naarmate
de tijd vordert neemt het aantal onderdelen (en daarmee het aantal betrokken medewerkers) toe
en groeit de samenwerking.
Het voordeel van deze strategie is dat de vier gemeenten met elkaar kunnen bepalen welke
onderdelen worden ondergebracht bij de samenwerking en in welk tempo.
Wel duurt het veranderingstraject hierdoor langer. Er is dus een langere tijd van onzekerheid c.q.
onduidelijkheid voor zowel de organisatie als het personeel over de toekomstige situatie. Ook
levert deze strategie extra bestuurlijke drukte op. Daarnaast zullen er extra kosten gemaakt
worden om de tijdelijke personeelssituatie te financieren3. Dit alles maakt dat deze strategie
uitgestelde winst oplevert. Anderzijds biedt deze weg de kans de samenwerking tussentijds te
stoppen. In die situaties, waar er nog onzekerheid is over de noodzakelijke intensiteit van de
samenwerking, is dit duidelijk een betere weg.

2. IN ÉÉN KEER
Een tweede veranderstrategie is om in één keer (op een vast moment) over te gaan van de
huidige situatie naar de nieuwe samenwerkingsvorm. Deze strategie kan als minder veilig worden
ervaren, omdat er geen gewenningsperiode is. Ook kost deze strategie in aanvang ogenschijnlijk
meer tijd en energie in de voorbereidende fases en zal naar verwachting in de eerste twee jaar
van de nieuwe samenwerkingsvorm sprake zijn van een terugval. Feitelijk, zo leert de ervaring is
3

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan dubbele overhead- en managementkosten.
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het veel efficiënter en effectiever. Zo kan in deze strategie veel sneller de samenwerking op een
hoger niveau komen, kost het minder extra bestuurlijke drukte, is de ambtelijke organisatie minder
langdurig afgeleid door de veranderopgave en kan zij eerder en consequenter toegewijd aan haar
uiteindelijke opgave werken.
Voor de bepaling van de beste veranderstrategie voor de nieuwe A2-samenwerking kan worden
geleerd van de ervaringen met de veranderaanpak van de huidige samenwerking.
In de huidige samenwerking is gekozen voor de eerste veranderstrategie. De samenwerking is gestart
op een paar taakgebieden en vervolgens via een groeimodel uitgebreid naar andere onderwerpen.
Terugkijkend hiernaar kan worden geconstateerd dat er teveel kleine stappen zijn gezet, waardoor
een langdurig veranderproces ontstond. Ook heeft de samenwerking hierdoor niet altijd zichtbare en
onvoldoende resultaten opgeleverd.
Deze ervaringen pleiten ervoor om voor de nieuwe samenwerking te kiezen voor de tweede
veranderstrategie: nu in één keer de gewenste stap zetten. Maar als hiervoor gekozen wordt, dan is
het wel belangrijk dat het veranderingstraject goed wordt georganiseerd en gefaciliteerd (zowel
ambtelijke als bestuurlijk). Er moet dan voldoende capaciteit, tijd en geld door de vier gemeenten
worden vrijgemaakt om het verandertraject vorm te geven en uit te voeren.
Als streefdatum voor de realisatie van de nieuwe samenwerkingsvorm wordt door de stuurgroep
uitgegaan van 2012. Naar verwachting zal in de eerste twee jaar (2012 - 2013) de samenwerking op
onderdelen al voordelen opleveren voor de afzonderlijke gemeenten, maar zeker ook nog de nodige
strubbelingen kennen. Maar als denkrichting wordt door de stuurgroep gesteld dat in vijf jaar (2017) de
investeringen voor de realisatie van de nieuwe samenwerking mogelijk zijn terug te verdienen. Het
gaat hier om voorbereiding-4 en frictiekosten. Daarnaast is in 2017 de kwetsbaarheid met minimaal de
helft verminderd. En de kwaliteit is zodanig verbeterd dat de gemeenten aan de eisen kan voldoen,
die het rijk aan gemeenten stelt (ook waar het nu (deels) niet kan).
Vanaf 2017 wordt ingezet op een substantiële structurele bezuiniging op de huidige
bedrijfsvoeringkosten van de verschillende gemeenten.

7.4. ORGANISATIEVORM SAMENWERKING
5

De keuze van de organisatievorm (inclusief de besturingsfilosofie ) voor de verdere samenwerking
kan op verschillende wijze wordt gemaakt.
Zo kan aan de hand van nadere bestudering van bestaande samenwerkingsmodellen in Nederland
worden bepaald, welk model het best door de A2-samenwerking kan worden overgenomen. Hierbij
kan onder meer gedacht worden aan het facilitair bedrijf van de drie BEL-gemeenten (waar alle taken
samengebracht zijn in één organisatie), de SSC van de Drechtsteden (waar in principe de
middelenfuncties, werk en inkomentaken en vergunningverlening en handhaving zijn samen
gebracht)of de virtuele organisatie van de K5-gemeenten in de Krimpenerwaard (beperkt aantal taken
zijn samengebracht). Maar de vraag hierbij is of zo’n bestaand samenwerkingsmodel voldoende past
bij de A2-samenwerking. Er kan vast wel van geleerd worden. Die leerervaringen kunnen zich vertalen
naar eigen keuzes. Voor de duidelijkheid: we kiezen dus niet zomaar voor één van deze varianten!
Het is daarom wellicht aan te raden om een eigen organisatiemodel met een eigen organisatie- en
besturingsfilosofie neer te zetten, die recht doet aan de eigen specifieke situatie van de A2samenwerking. Hoe zo’n model er precies moet uitzien, zal nader uitgewerkt moeten worden. Bij deze
uitwerking kunnen uiteraard wel ervaringen met en leerpunten van andere bestaande modellen
worden gebruikt.
4
Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit urenbesteding eigen organisatie, inhuur externen, communicatiekosten (inclusief
het organiseren van bijeenkomsten), aanvullende vorming- en opleidingskosten en kosten voor (aanpassen van) huisvesting.
5
Onder besturingsfilosofie wordt verstaan een set van richtinggevende uitspraken over de invulling van de besturing van de
samenwerkingsorganisatie.

<TITEL>

PAGINA 29 VAN 33

7.5. GOVERNANCE SAMENWERKING
Als de keuze voor de organisatiemodel (inclusief de besturingsfilosofie) is gemaakt, dan komt
vervolgens de vraag aan de orde hoe de governance moet worden ingericht. Bij governance gaat het
onder meer over de vormgeving van de overlegstructuur, de P&C-cyclus, het informatieproces en het
besluitvormingsproces.
Het is hierbij dan ook belangrijk om een keuze te maken voor de meest geschikte juridische vorm van
de A2-samenwerking. Er zijn diverse juridische vormen mogelijk, te weten:
• Een naamloze vennootschap (N.V.).
• Een stichting.
• Een lichte gemeenschappelijke regeling, waarbij de samenwerkingsorganisatie geen eigen
beleidsverantwoordelijkheid heeft en de volledige beleidsverantwoordelijkheid bij de afzonderlijke
partners blijft.
• Een zware gemeenschappelijke regeling, waarbij de samenwerkingsorganisatie wel eigen
beleidsverantwoordelijkheid voor bepaalde onderdelen heeft en voor de overige onderdelen de
beleidsverantwoordelijkheid bij de afzonderlijke partners blijft.
• Een convenant.
• Portefeuillehoudersoverleggen of bestuurdersdagen.
• Schriftelijke afspraken.
Uiteraard zullen portefeuilleoverleggen en schriftelijke afspraken ook onderdeel uitmaken van de
daarboven genoemde vormen. Voor de bepaling van de juridische vormgeving is het belangrijk om
een niet te vrijblijvende juridische vorm te kiezen, maar waarbij wel wordt voldaan aan de voorwaarde
dat de gemeenten de mogelijkheid moeten hebben om eigen beleidskeuzen te kunnen maken om de
lokale identiteit van de betrokken gemeenten te behouden. Hierdoor komt de vraag naar voren of een
aantal genoemde juridische vormen wel tot de reële mogelijkheden voor de A2-samenwerking
behoren, zoals afspraken, PHO’s of een convenant. Daarnaast betekent dit waarschijnlijk dat een
zware gemeenschappelijk regeling met (gedeeltelijk) eigen beleidsverantwoordelijkheden afvalt als
mogelijke juridische vorm van de A2-samenwerking. Een lichte gemeenschappelijk regeling zonder
eigen beleidsverantwoordelijkheid behoort zeker wel tot de reële mogelijkheden voor de A2samenwerking.

7.6. TOT SLOT
Deze position paper is bedoeld om de vier gemeenteraden een principebesluit te laten nemen over de
verdere samenwerking in A2-verband. Na dit besluit zullen de verschillende aspecten van de
samenwerking verder worden uitgewerkt, zoals onder meer het besturingsconcept, de praktische en
operationele invulling (inclusief de huisvesting) van de samenwerking. Ook willen we zien hoe we in
het proces het verband met de aanpak van de ICT scherper vorm kunnen geven. Indien we zouden
trachten die vragen nu al te beantwoorden wordt het te complex. De ervaring leert dat het verstandig
is het proces zo te organiseren dat de stappen zorgvuldig en volgordelijk gezet worden opdat
voldoende samenhang en helderheid georganiseerd kan worden. Aan het eind van dit jaar is er een
go/no go moment, waarin de raden een besluit over deze uitwerking kunnen nemen. We gaan ervan
uit dat we dan voldoende de (ook bij de raden nog) openstaande vragen te hebben beantwoord om
dat mogelijk te maken.
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8. COMMUNICATIE
Uit ervaring is gebleken dat communicatie naar de verschillende doelgroepen belangrijk is voor het
draagvlak van diverse betrokkenen en daarmee het succes van het samenwerkingstraject. In dit
hoofdstuk worden dan ook aandacht besteed aan de wijze waarop over deze position paper en de
verdere A2-samenwerking wordt gecommuniceerd.
Na vaststelling van de position paper door de A2-stuurgroep wordt een bijeenkomst georganiseerd
met de vier nieuwe colleges van B&W gezamenlijk. Het doel van de bijeenkomst is om deze position
paper te bespreken en met elkaar af te stemmen hoe en wanneer hierover wordt gecommuniceerd
met de verschillende gemeenteraden, ambtelijke organisaties, OR’en en eventueel met de omgeving.
Deze bijeenkomst is eind april van dit jaar gepland.
Vervolgens wordt de position paper over de A2-samenwerking besproken in de raden (gezamenlijk of
per gemeente afzonderlijk). Daar moet eerst de probleemstelling gedeeld worden. Het streven is om in
juni 2010 de position paper in de raden te bespreken, zodat voor de zomervakantie een besluit door
de gemeenteraden kan worden genomen over de verdere samenwerking in A2-verband. Indien het
besluit positief is, dan kan na de zomervakantie worden gestart met de verdere uitwerking van de A2samenwerking. Parallel kan bezien worden of hogere overheden financieel zouden willen bijdragen in
de veranderkosten.
Voorafgaand aan de bespreking met de raden worden de ambtelijke organisaties en de OR’en van de
verschillende gemeenten door de colleges over de position paper geïnformeerd.
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BIJLAGE 1: VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN BESTUURSKRACHT
•

Omgang met maatschappelijke dynamiek
Hierbij gaat het om het vermogen dat een gemeente heeft om de maatschappelijke dynamiek in
het licht van haar opgaven te plaatsen.

•

Bestuursopgave
Hierbij gaat het om het vermogen om de maatschappelijke dynamiek te vertalen in een visie en
een opgave voor het bestuur.

•

Leiderschap en mensen
Leiderschap is nodig om een bestuursopgave te vertalen in een uitdagende en haalbare aanpak
voor de gemeentelijke organisatie, waarin ook ketenpartners meegenomen worden.
Bestuurskracht is in dit verband het vermogen om leiderschap gestalte te geven dat in de
omgeving én in de organisatie als zodanig herkend wordt. Verder betekent bestuurskracht ook
een adequate inschatting of en medewerkers in staat zijn om uitvoering te geven aan de
bestuursopgave.

•

Inzicht en overzicht
Bestuurskracht in dit verband betekent dat duidelijk is welke bevoegdheden, bestuursinstrumenten, mensen en middelen nodig zijn om een bestuursopgave te realiseren. Onvoldoende
capaciteit (kwantitatief of kwalitatief) kan een argument zijn om een bestuursopgave naar een
hoger (regionaal) niveau te tillen of om ketenpartners eerder of intensiever in te schakelen.

•

Procesregie en handelingsrepertoire
Procesregie is noodzakelijk om een bestuursopgave te realiseren in ketens en netwerken waarin
een gemeente een gedeelde verantwoordelijkheid heeft om tot maatschappelijke resultaten te
komen. Een gemeente maakt daarbij gebruik van handelingsrepertoire zoals regelgeving,
financiële maatregelen, overleg en overredingskracht.

•

Beperkingen en randvoorwaarden
Bestuurskracht in dit verband is een adequaat inzicht in beperkingen en randvoorwaarden per
cluster van bestuurlijke opgaven en proactief hanteren hiervan, bijvoorbeeld door een bestuurlijke
opgave te herdefiniëren of door een bestuurlijke opgave aan een ander schaalniveau over te
laten.
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BIJLAGE 2: BURGERROLLEN ALS INGANG VOOR KETENAANPAK
Burgerrol

Contramal: gemeenterol Belang v.d. burger

1

Burger/kiezer

Bestuurder

Zich vertegenwoordigd weten in belangen wensen bij politieke keuzes (ambities en
opgaven)

2

Klant

Dienstverlener

Goede dienstverlening: burgergericht

3

Onderdaan

Vergunningverlener
handhaver

Veiligheid en rechtmatigheid; zekerheid en
duidelijkheid hebben over rechten en
plichten

4

Inwoner (gebruiker
openbare
voorzieningen)

Beheerder openbare
voorzieningen

Openbare voorzieningen als wegen,
rioleringen, verbindingen, plantsoenen;
kortom infrastructuur

5

Partner/deelnemer
lokale gemeenschap

Facilitator vitale
gemeenschap

Vitaal sociaal leven (verenigingen, buurten
e.d.)

6

Partner/gebruiker
maatschappelijke
voorzieningen

Ontwikkelaar

Voorzieningen (infra, wonen, bedrijvigheid,
accommodaties, e.d).

7

Belastingbetaler

Belastinginner

Efficiënte publieke organisatie
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