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De gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2 gemeenten.

Op 21 juni 2011 hebben de 3 colleges van Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende opdracht gegeven
om een openbaar lichaam als toekomstige samenwerkingsvorm voor de A2 samenwerking uit te werken. Een
openbaar lichaam is een samenwerkingsvorm uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarbij
bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders worden overgedragen naar het bestuur van
het openbaar lichaam. De gemeenschappelijke regeling (GR) van de Kempengemeenten is daarbij als
uitgangspunt genomen.
In de regeling worden o.a. de volgende zaken geregeld:
• Op welke gebieden wordt er samengewerkt: Werk en Inkomen (W&I), Informatievoorziening en
Automatisering (I&A) en Juridisch zaken;
• De samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur (AB en DB);
• De stemverhoudingen binnen het bestuur;
• De taken en bevoegdheden van het AB en DB;
• De cyclus van planning en control (P&C).
De invulling van deze bepalingen zijn afgestemd op de lokale situatie, de aard en omvang van de A2
gemeenten.
De voorliggende gemeenschappelijke regeling “Samenwerking A2 gemeenten” is op 15 november 2011 door
de 3 colleges vastgesteld en ligt nu ter goedkeuring voor aan de 3 gemeenteraden.

Goedkeuring verlenen aan de gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2 gemeenten (versie 4.1).

Vrijblijvende samenwerking:
Vanaf 2004 heeft de samenwerking tussen de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en
Waalre stapsgewijs vorm en inhoud gekregen. De samenwerking kreeg vorm op het terrein van Werk &
Inkomen, Personeels- en salarisadministratie en Juridisch control. Projectmatig is een samenwerking opgezet
op het terrein van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Na een aantal jaren van verkenning en van meer en minder succesvolle samenwerkingsinitiatieven tussen de
vier gemeenten, is in 2009 de behoefte ontstaan aan het “verstevigen” van de samenwerking. De

“vrijblijvende” samenwerking loopt tegen de grenzen van haar potentieel aan. Er is behoefte aan een “nietvrijblijvende” samenwerking en medio 2009 is besloten om op het terrein van de bedrijfsvoering en
beleidsuitvoerende taken principieel voor elkaar te kiezen.
Doorontwikkeling van de samenwerking:
Eind 2010 besluit de gemeente Waalre haar eigen koers te gaan varen en dit betekent het einde van de
participatie van Waalre in de A2-samenwerking. De besturen van de gemeenten Cranendonck, HeezeLeende en Valkenswaard spreken uit, direct volgend op het besluit van Waalre, samen verder te gaan met de
doorontwikkeling van de samenwerking. Er is behoefte aan het zichtbaar stappen zetten in het verstevigen
van de samenwerking.
In maart 2011 wordt het programmaplan A2-gemeenten vastgesteld en wordt er een programmamanager
benoemd. Aan de basis van dit programmaplan ligt de fundamentele keuze van de drie gemeentebesturen om
samen te komen tot een juridische entiteit, waarin de samenwerking op een aantal vooraf gedefinieerde
taakvelden feitelijk vorm zal krijgen. Deze juridische entiteit moet de onderkende risico’s in de A2samenwerking sterk inperken.
Diversiteit aan bestaande samenwerkingsovereenkomsten:
Op dit moment liggen er twee convenanten aan de huidige samenwerking ten grondslag, enerzijds het
beginselconvenant van 2004 en vervolgens in 2009 een aangepaste en aangescherpte convenant in 2009,
waarin met name wordt uitgesproken dat de toenmalige deelnemers van de samenwerking principieel voor
elkaar gekozen hebben als zogenaamde A2-gemeente, maar anderzijds dat op specifieke onderdelen andere,
reeds bestaande samenwerkingsrelaties gerespecteerd worden (met name Hoge Dunk voor Cranendonck en
Stedelijk Gebied voor Waalre).
Voor de samenwerking op het gebied van personeels- en salarisadministratie is een samenwerkings- en een
bestuursovereenkomst gesloten. De samenwerking met betrekking tot W&I is geregeld in een
bestuursovereenkomst. De afspraken voor juridisch control zijn niet vastgelegd in een overeenkomst of
regeling.
Door de breuk met Waalre is gebleken hoe complex de samenwerking is geregeld. Door de verschillende
convenanten en overeenkomsten is het onduidelijk wanneer Waalre uit de samenwerking kan treden en wie
de kosten van ontvlechting moet gaan betalen. Het is dan ook noodzakelijk om de toekomstige
samenwerking goed te regelen.
Juridische entiteit:
In de notitie “Samenwerkingsvormen A2 samenwerking” zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden van de
gemeentelijke samenwerking en de verschillende samenwerkingsvormen beschreven. Op basis van deze
notitie hebben de 3 colleges op 21 juni 2011 besloten om als toekomstige samenwerkingsvorm voor de A2
gemeenten te kiezen voor de oprichting van een openbaar lichaam en een concept gemeenschappelijke
regeling verder voor te bereiden. Deze besluiten hebben geleid tot de voorliggende “Gemeenschappelijke
regeling Samenwerking A2 gemeenten”.
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Eerdere besluitvorming en proces
1. Op 8 juni 2010 (of daaromtrent) besluiten de toen nog vier colleges om in te stemmen met de position
paper “Samenwerking A2: welke weg slaan wij nu in?”, waarbij een aanvullend beslispunt is om “mede
in relatie met ICT-ontwikkelingen in te stemmen met een A2 samenwerking die verankerd is in een
juridische entiteit (een WGR-achtige constructie)”;
2. Op 21 december 2010 besluiten de colleges van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard, op grond
van het eerder ingenomen besluit inzake de position paper te kiezen voor een verdergaande
samenwerking tussen de drie gemeenten, welke samenwerking verankerd dient te worden middels een
juridische entiteit, waarover het college qua vorm en inhoud nog een specifiek besluit zal nemen;
3. Op 8 februari 2011(of daaromtrent) besluiten de 3 colleges dat 6 van de 7 in de position paper genoemde
randvoorwaarden voor samenwerking nog steeds worden onderschreven en aan de raad voor te stellen om
daarnaast met instemming kennis te nemen van de geambieerde juridische entiteit;
4. Op 15 maart 2011 stemmen de 3 colleges in met de inhoud van een raadsinformatiebrief, waarin aan de
raad nog eens wordt uiteengezet dat de 3 colleges zich uitspreken voor samenwerking tussen de drie
gemeenten via een juridische entiteit en een ontvlechting met Waalre;
5. Op 15 april 2011 stellen de 3 colleges het programmaplan A2-gemeenten definitief vast. In dat plan wordt
nadrukkelijk aandacht gegeven aan de uitwerking van de samenwerking via een juridische entiteit. In het
plan wordt ook al op onderdelen voorgesorteerd op de toekomstige wijze van werken en organiseren,
maar daarnaast ook de bestuurlijke en ambtelijke positionering van de toekomstige samenwerkingsvorm;
6. Op 21 juni 2011 stemmen de 3 colleges op basis van de notitie “samenwerkingsvorm A2-samenwerking”
in om als toekomstige samenwerkingsvorm voor de A2 samenwerking te kiezen voor de oprichting van
een openbaar lichaam. Het kernteam A2 krijgt de opdracht om een concept gemeenschappelijke regeling
verder voor te bereiden, waarbij de gemeenteraden betrokken worden;
7. Op 6 juli 2011 zijn de 3 gemeenteraden door middel van een informatieve raadsbijeenkomst bijgepraat
over het collegebesluit van 21 juni 2011 en keuze voor een openbaar lichaam.
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Het doel van de vorming van een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen
(Wgr) is: een samenwerkingsvorm te ontwikkelen die voldoet aan de vastgestelde randvoorwaarden en
uitgangspunten van de samenwerking A2 gemeenten.
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Motivering, argumentatie en alternatieven
Voordelen openbaar lichaam:
De colleges hebben gekozen voor het oprichten van een openbaar lichaam, omdat deze samenwerkingsvorm
ten opzichte van de andere vormen een groot aantal voordelen heeft. Als er bestuurlijke bevoegdheden
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worden overgedragen aan een samenwerkingsvorm ligt het voor de hand om dit binnen een
bestuursrechtelijke samenwerkingsvorm te gieten. Deze samenwerking wordt vorm gegeven door een
gemeenschappelijk regeling. Binnen deze structuur is het mogelijk om de democratische controle op het
uitoefenen van de bestuurlijke bevoegdheden goed te regelen.
Het openbaar lichaam is een rechtspersoon met een zelfstandige juridische en organisatorische status. De
bestuurlijke organisatie ligt vast en dit betekent dat het bestuur zelfstandig kan deelnemen aan het
rechtsverkeer en bijvoorbeeld overeenkomsten kan afsluiten en personeel in dienst kan nemen. Op basis van
de overgedragen bevoegdheden kan het bestuur besluiten nemen. Gemeenten kunnen vrijwel al hun taken en
bevoegdheden overdragen aan het openbaar lichaam. Afhankelijk van de inhoudelijke keuze kan gekozen
worden uit een GR tussen de gemeenteraden, de colleges of de burgemeesters. Deze rechtsvorm is met veel
waarborgen omringd en toekomstbestendig.
Bestuurlijke randvoorwaarden voor samenwerking:
In de position paper zijn de randvoorwaarden geschetst waaraan de samenwerking nu en in de toekomst moet
voldoen. Zo dus ook de juridische entiteit van de samenwerking. Het betreft de volgende randvoorwaarden:
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 drie gemeenten
er in moeten stoppen;
4. De nieuwe samenwerkingsvorm moet een zo effectief mogelijke aanpak bieden;
5. Er moet sprake zijn van een krachtige ondersteuning van de gestelde doelen van de samenwerking
(continuïteit, kwaliteit en versterken dienstverlening);
6. Er moet sprake zijn van één besturingsfilosofie, een goed afgebakend takenpakket en vooraf SMARTgeformuleerde doelstellingen van de samenwerking zijn. De afbakening met andere
samenwerkingsverbanden als de SRE moet helder zijn.
De door de colleges en raden vastgestelde randvoorwaarden van samenwerking uit de position paper worden
via het instrument van een openbaar lichaam geborgd.
Beslispunten GR:
De gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten is als basis genomen voor het
ontwikkelen van een openbaar lichaam voor de A2 gemeenten. In deze regeling staan veel bepalingen die
afgestemd moeten worden op de lokale situatie, de aard en omvang van de A2 gemeenten.
Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste onderdelen van de GR waarover de afgelopen maanden de
discussie heeft plaatsgevonden:
De onderdelen van de samenwerking:
a. Werk en Inkomen;
b. Informatievoorziening en Automatisering (I&A);
c. Juridisch zaken.
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De personeels- en salarisadministratie is een bestaande samenwerkingsonderdeel maar is niet opgenomen in
de nieuwe regeling. Gekeken wordt om dit onderdeel per 1 januari 2012 aan een marktpartij uit te besteden.
Alle taken en bevoegdheden van de bovenstaande onderdelen die overgaan naar het openbaar lichaam zijn
beschreven in artikel 4.
Samenstelling van het Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB):
Het AB bestaat uit de 3 colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeente, met een
maximum van 4 collegeleden per deelnemende gemeente. Elke vertegenwoordiger in het AB heeft één stem.
Deze bepalingen zijn gelijk aan de GR van de Kempengemeenten en is ingegeven op basis van gelijkheid en
vertrouwen.
In artikel 7 zijn de taken en bevoegdheden van het AB genoemd en zijn vergelijkbaar met die van de
gemeenteraad.
Het DB bestaat uit 6 leden, 2 leden per gemeente, waaronder de voorzitter. In de praktijk wordt het DB vaak
gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Naast de deelname van de burgemeester
kan er ook een wethouder zitting nemen in het AB. Het is natuurlijk ook mogelijk om twee wethouders af te
vaardigen in het DB. De huidige manier van werken wordt geformaliseerd en voortgezet.
Portefeuillehoudersoverleg:
Het overleg met de portefeuillehouders van de onderdelen van de samenwerking wordt geregeld in een
aparte organisatieverordening die door het AB wordt vastgesteld.
Directie:
Aan het hoofd van de werkorganisatie Samenwerking A2 gemeenten staat de directie. De invulling daarvan
wordt uitgewerkt in de organisatieverordening.
Planning en control (P&C) cyclus:
De P&C cyclus is geregeld in hoofdstuk 10 (artikelen 18 t/m 24). Hierin zijn het jaarwerkplan, begroting,
bestuursrapportages en jaarrekening geregeld. Deze P&C cyclus moet aansluiten bij de cyclus van de
gemeenten. Een deel van de P&C cyclus wordt uitgewerkt in een financiële verordening die door het AB
wordt vastgesteld.
Rapporten van de Rekenkamercommisie (RKC) van Valkenswaard en Cranendonck:
De Rekenkamercommissie (RKC) van Valkenswaard heeft een quick scan uitgevoerd naar de wijze waarop
de gemeente Valkenwaard omgaat met gemeenschappelijke regelingen. In het rapport “Grip op
gemeenschappelijke regelingen” trekt de RKC een aantal conclusies en doet een aantal aanbevelingen.
In de notitie “Cranendonck en de samenwerking A2-gemeenten” van september 2011 doet de RKC van
Cranendonck een aantal aanbevelingen en trekt een aantal conclusies met betrekking tot de A2
samenwerking. De behandeling van het rapport van de RKC zal waarschijnlijk in december 2011
plaatsvinden.
Beide commissies zijn van mening dat de kaderstellende rol van de gemeenteraad met betrekking tot
gemeenschappelijke regelingen versterkt kan worden. Tevens dient de controlerende rol en het budgetrecht
van de gemeenteraad beter tot uiting te komen.
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De kaderstellende rol van de gemeenteraad krijgt vorm door invulling te geven aan de 6 vastgestelde
randvoorwaarden uit de position paper. Door afstemming van de P&C cyclus van de gemeenschappelijke
regeling met die van de gemeente kan de gemeenteraad de controlerende rol en het budgetrecht op een goede
manier uitoefenen.
Bij de verdere vorming en ontwikkeling van de samenwerking tussen de A2 gemeenten dienen de
vastgestelde conclusies en aanbevelingen van de RKC (in de betreffende gemeente) in acht genomen
worden.
Overdracht van bevoegdheden van het college:
Een gemeenschappelijke regeling kan worden getroffen door de drie bestuursorganen, te weten de
gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Het college van
burgemeester en wethouders en de burgemeester gaan niet over tot het treffen van een gemeenschappelijke
regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraad.
Toetsing en beleid en regelgeving
Het vaststellen van een gemeenschappelijke regeling tussen colleges behoort tot de bevoegdheden van het
college. Uw raad moet als gevolg van de Wet Gemeenschappelijke regelingen wel zijn goedkeuring geven
aan deze vaststelling. Uw raad kan deze goedkeuring aan het collegebesluit niet onthouden, tenzij het
voorstel tot wijziging en daarmee het besluit tot vaststelling in strijd is met het recht of het algemeen belang.
Er is geen sprake van strijd met het recht of algemeen belang. De voorliggende regeling is o.a. juridisch
getoetst door PriceWaterhouseCoopers (PwC). Op 26 oktober 2011 zijn de bevindingen op papier gezet. De
aanbevelingen zijn verwerkt in de voorliggende gemeenschappelijke regeling.
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De P&C cyclus is geregeld in hoofdstuk 10 van de GR. De financiële verdeelsleutel voor de bijdrage van de
deelnemende gemeenten wordt niet geregeld in de GR maar in de financiële verordening die vastgesteld
wordt door het AB van het openbaar lichaam. De ontwikkelkosten van de samenwerking worden gelijk over
de 3 gemeenten verdeeld. Deze verdeling is overeenkomstig de huidige werkwijze.
De uittreding van een deelnemende gemeente ligt vast in artikel 26. Een uittredende gemeente is na
uittreding gehouden bij te dragen in het mogelijke exploitatietekort en in de als gevolg van de uittreding
mogelijk ontstane desintegratiekosten.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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GR samenwerking A2 gemeenten.
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