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Voorwoord 
 

Voor u ligt het rapport van het onderzoek naar de effectiviteit, meerwaarde en sturing door de 

gemeente van regionale samenwerkingen in de gemeente Leusden. Dit onderzoek is uitgevoerd in de 

periode februari 2013 t/m juli 2013 door de heer R. Kamphues (onderzoekscoördinator en lid van de 

rekenkamercommissie), de heer J.P.P. van Dort (voorzitter rekenkamercommissie) en mevrouw I.M.T. 

Spoor (secretaris/onderzoeker). De overige leden van de rekenkamercommissie hebben het onderzoek 

begeleid.  

Het onderzoek is ook uitgevoerd in de gemeenten Bunnik, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde. De 

resultaten van deze onderzoeken staan op de website van de rekenkamercommissie:  

www.rkvalleienveluwerand.nl.  

Het onderzoek is uitgevoerd conform het onderzoeksprotocol en het onderzoeksplan 2012-2013 van de 

rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. De bevindingen van het onderzoek zijn voor een technische 

reactie verstuurd naar de respondenten. Na verwerking van de technische reactie zijn de bevindingen 

definitief geworden. Vervolgens hebben wij het onderzoeksrapport afgerond met conclusies en  

aanbevelingen.  

Het rapport hebben wij naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd voor een 

bestuurlijke reactie. De bestuurlijke reactie en het nawoord van de rekenkamercommissie hierop zijn 

opgenomen in hoofdstuk 7 en 8 van deze rapportage. 

 

Wij willen de ambtelijke organisatie van de gemeente Leusden  hartelijk danken voor hun medewerking 

aan het onderzoek. 

 

 

Drs. J.P.P. van Dort 

Voorzitter rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 

 

Oktober 2013 

 

 

http://www.rkvalleienveluwerand.nl/
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Bestuurlijke samenvatting  

 

Inleiding en vraagstelling onderzoek 

Gemeenten hebben verschillende taken op diverse werkterreinen, bijvoorbeeld op het gebied van 

gezondheidszorg, onderwijs, wonen, milieu, verkeer, welzijn en cultuur. Op al deze terreinen werken 

gemeenten vaak samen met andere gemeenten in de regio, maar ook met bedrijven. Er zijn verplichte en 

vrijwillig gekozen vormen van samenwerken. Raadsleden vragen zich vaak af of de samenwerkingen wel 

de gewenste effecten opleveren en of de gemeente voldoende sturing kan geven. Deze vragen waren 

aanleiding voor de rekenkamercommissie om de effectiviteit van regionale samenwerkingen te 

onderzoeken in vijf gemeenten. Naast Leusden is ook onderzoek gedaan in de gemeenten Zeewolde, 

Woudenberg, Scherpenzeel en Bunnik. In alle gemeenten is in eerste instantie gekeken naar het 

algemene beleid t.a.v. samenwerking en het sturen op samenwerkingsverbanden. Vervolgens zijn in 

iedere gemeente drie samenwerkingsverbanden nader onderzocht. In de gemeente Leusden is gekeken 

naar het Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN), de GGD Midden Nederland en het Regionaal 

Werkvoorzieningschap Amersfoort (RWA).  

 

Algemeen gemeentelijk beleid 

De gemeente Leusden heeft in 2009 een visie over samenwerken vastgesteld. Deze houdt in dat 

samengewerkt wordt om, door schaalvergroting, de kwetsbaarheid te verminderen, de kwaliteit van de 

dienstverlening te verbeteren en kosten te besparen. Bij voorkeur worden samenwerkingspartners 

gezocht in de regio Eemland, maar in de praktijk wordt vooral pragmatisch gekozen voor 

samenwerkingen die kansrijk zijn. Hierdoor is een lappendeken van samenwerkingen ontstaan. 

 

 De onderzochte samenwerkingen: IBMN, GGD-MN en RWA 

 IBMN is een ambtelijke vrijwillige samenwerking, die sinds 2009 bestaat. Het IBMN is een stichting 

waarbinnen samengewerkt wordt met 10 gemeenten. De samenwerkingen GGD-MN en het RWA voeren 

(deels) wettelijke verplichte taken uit. De GGD op het gebied van de gezondheidszorg en het RWA op het 

terrein van de sociale werkvoorziening. Beide samenwerkingen zijn gemeenschappelijke regelingen. 

Voorheen werd samengewerkt met de GGD Eemland, maar sinds 2009 is deze GGD samengevoegd met 

de GGD-MN. Momenteel werken 25 gemeenten samen binnen de GGD-MN.  

Samenwerking met het RWA bestaat al sinds jaren ’70 van de vorige eeuw. Binnen het RWA wordt 

samengewerkt met 6 gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg).  

 

Resultaten en conclusies 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de effectiviteit van de onderzochte samenwerkingen niet 

eenvoudig vast te stellen is. Dit heeft met name te maken met de wijze van verantwoorden. Uit de 

verantwoordingsinformatie is niet goed af te leiden wat de resultaten, kosten en effecten zijn voor de 

gemeente Leusden in relatie tot de doelstellingen. Bij alle drie onderzochte samenwerkingen is de 

verantwoordingsinformatie aan verandering onderhevig en moet blijken of de raad met behulp van de 
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nieuwe verantwoordingsinformatie voldoende kan (bij)sturen. De meerwaarde van samenwerkingen zijn 

niet daadwerkelijk gemeten en gekwantificeerd, maar de gemeente Leusden ziet met name het delen 

van expertise en het verminderen van de kwetsbaarheid als een belangrijke meerwaarde.  

Het college van de gemeente Leusden is er goed van doordrongen dat het sturen op samenwerkingen 

kan worden verbeterd. Begin 2013 heeft de gemeente formatie vrij gemaakt voor het uitvoeren van een 

extra taak “coördinatie op verbonden partijen”. Ook de raad ziet de noodzaak in om het sturen te 

verbeteren en heeft eind mei 2013 besloten tot een nieuwe werkwijze “verbonden partijen”. Deze 

werkwijze moet nog nadere invulling krijgen en de raad wil deze in het najaar van 2013 bespreken met 

de raden van de deelnemende gemeenten.  

In onderstaande tabel worden de bevindingen en de conclusies samengevat en wordt aan de hand van 

de kleuren rood (-), oranje (+/-), groen (+) een oordeel gegeven. Dit oordeel is tot stand gekomen door 

toetsing van de normen uit hoofdstuk 1. 

 

Algemeen IBMN GGD Midden Nederland RWA 

1. Waarom wordt er regionaal samengewerkt, welke beleidsvisie en criteria heeft de gemeente Leusden t.a.v. 

samenwerken? 
Raad heeft in 2009 een 

visiedocument vastgesteld. Deze 

visie is in 2013 nog actueel. 

Criteria zijn in algemene zin 

beschreven, maar er is geen 

uitvoering aan gegeven. (+) 

   

2. Wat is de aanleiding geweest om samen te werken en wat zijn de doelstellingen? 

 Samenwerking is vastgelegd in 

samenwerkingsovereenkomst. Het 

doel is in algemene termen 

omschreven, maar zijn niet SMART. 

(+/-) 

Tot 1 jan 2009 werd 

samengewerkt met GGD 

Eemland, welke per 1 jan 2009 

is samengevoegd met GGD MN.  

Schaalvergroting was de 

aanleiding voor samenvoeging.  

De doelen zijn deels SMART 

geformuleerd en uitgewerkt in 

activiteiten in uitvoerings-

programma (+) 

De keus de Wsw uit voeren via 

het sw-bedrijf is landelijk 

bepaald. Er is geen specifiek 

beleid. De deelname aan het 

RWA bestaat sinds jaren 70 

vorige eeuw. Er zijn SMART 

doelen geformuleerd voor de 

uitvoering van de Wsw. Deze 

liggen vast in 

prestatieovereenkomst tussen 

RWA en Amfors. (+) 

 

 

 

3. Hoe wordt vorm gegeven aan de samenwerking, hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

verdeeld? 

 Taken en verantwoordelijken zijn 

vastgelegd in de samenwerkings-

overeenkomst. Gemeente is niet 

tevreden over de uitvoering, daarom is 

taakverdeling in nieuw bedrijfsplan 

verder aangescherpt. (+/-) 

Afspraken, vorm en taakverde-

ling zijn vastgelegd in gemeen-

schappelijke regeling. (+) 

Afspraken, vorm en taakverdeling 

zijn vastgelegd in 

gemeenschappelijke regeling. (+) 
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4. Wordt de doelstelling van de samenwerking bereikt? Wordt de raad geïnformeerd over de resultaten en 

effecten van de samenwerking? 

 Doelstellingen zijn niet SMART 

geformuleerd, bovendien bestaat er 

discussie over resutaatbepaling. 

Hierdoor ontbreekt inzicht of 

doelstellingen zijn gerealiseerd. 

Eind 2012 heeft een evaluatie 

plaatsgevonden, waarnaar een nieuw 

bedrijfsplan is opgesteld. (-) 

De GGD MN verantwoordt 

over uitgevoerde activiteiten, 

maar er er wordt geen relatie 

gelegd tussen afgeproken en 

gerealiseerde prestaties. 

Raad wordt op hoofdlijnen 

geïnformeerd via begroting 

en jaarrekening en kan niet 

nagaan of doelstelligen zijn 

bereikt. 

GGD MN voert vierjarige 

monitors uit. (+/-) 

 

 

Raad heeft geen goed beeld van 

resultaten in relatie tot 

doelstellingen . Met ingang van 

2013 zou raad beter beeld 

moeten krijgen door 

kwartaalberichten. 

Evaluatie heeft plaatsgevonden 

en dit heeft in 2012 geleid dot 

nieuw bedrijfsplan. (+/-) 

5. Hoe oefent de gemeente(raad) invloed uit op de samenwerking? 

Door middel van beleid-

stukken en begrotingen is de 

raad betrokken. 

De raad vindt dat ze te 

weinig invloed heeft en heeft 

daarom op 30 mei 2013 een 

nieuwe werkwijze 

“verbonden partijen” 

vastgesteld. 

 (+/-) 

* 

Sturing vindt plaats door 

deelname in bestuur IBMN. Raad 

stuurt niet, omdat inkoop 

bedrijfsvoering is. 

Raad stelt Wmo beleidskader 

vast .  

 Door niet aansluiten van P&C 

cycli is sturing beperkt. 

Sturing vindt plaats via het 

college door lidmaatschap van 

het bestuur van GGD MN. (+/-) 

Landelijke richtlijnen worden met 

name gevolgd. Raad kan sturen 

door tot het geven van 

zienswijzen op de begroting en 

de jaarrekening en vaststellen 

van verordeningen. College 

stuurt door deelname in het 

bestuur. (+/-) 

* Ten aanzien van vraag 4 en 5 heeft de rekenkamercommissie bij het IBMN het oordeel achterwege gelaten (kolom is grijs 

gearceerd), omdat de inkoop bedrijfsvoering betreft en dat daardoor de betrokkenheid en sturing van de raad minder aan de 

orde is.  

 

Aanbevelingen 

De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat de gemeente Leusden met betrekking tot de sturing 

op regionale samenwerking diverse plannen en voornemens heeft. De gemeente lijkt hiermee op de 

goede weg. Deze plannen moeten grotendeels nog tot implementatie komen. De rekenkamercommissie 

adviseert om deze plannen uit te voeren en de uitvoering te bewaken. De concrete aanbevelingen staan 

op pagina 67 van dit rapport. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

 

Gemeenten hebben verschillende taken op diverse werkterreinen, bijvoorbeeld op het gebied van 

gezondheidszorg, onderwijs, wonen, milieu, verkeer, welzijn en cultuur. Al geruime tijd hevelt de 

rijksoverheid taken over naar de lokale overheid. De gemeentelijke taken worden uitgebreider en 

complexer en er worden hogere kwaliteitseisen gesteld aan gemeenten. Voor burgers is het van belang 

dat de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd is. Daarnaast hebben de gemeenten te maken met 

bezuinigingstaakstellingen. Samenwerken met anderen biedt de mogelijkheid om de kwaliteit en 

continuïteit van de uitvoering van betreffende taken te waarborgen en om deze taken zo efficiënt 

mogelijk uit te voeren. Gemeenten werken vaak samen met andere gemeenten in de regio, maar ook 

met bedrijven. Er zijn verplichte en vrijwillig gekozen vormen van samenwerken. Vragen die met name 

bij raadsleden leven ten aanzien van samenwerkingen zijn: Levert de samenwerking de gewenste 

effecten op? Kunnen gemeenten voldoende sturing geven aan de samenwerking? Wat zijn de 

mogelijkheden en vormen om sturing te geven?  

 

Bij samenwerking kunnen gemeenten kiezen voor een publiekrechtelijke vorm of een privaatrechtelijke 

vorm. Een publiekrechtelijke samenwerking vindt plaats binnen een zogeheten gemeenschappelijke 

regeling. Het juridisch kader voor deze vorm van samenwerking is vastgelegd in de Wet 

gemeenschappelijke regeling (Wgr).  

 

Een privaatrechtelijke samenwerking vindt plaats op grond van (samenwerkings-)overeenkomsten of 

door middel van contracten tussen gemeenten onderling of tussen gemeenten en private 

rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen , verenigingen). Gemeenten noemen 

samenwerkingsverbanden ook wel verbonden partijen. Volgens de definitie is een verbonden partij een 

privaatrechterlijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een 

financieel belang heeft1.  

 

Financieel belang 
Er is sprake van een financieel belang als de gemeente het ter beschikking gestelde bedrag niet kan 
verhalen als de partij failliet gaat, of als de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de partij haar 
verplichtingen niet nakomt.  
 
Bestuurlijk belang 
Er is sprake van een bestuurlijk belang als bijvoorbeeld een burgemeester, een wethouder of een 
raadslid van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens de 
gemeente stemt.  

                                                           
1
 Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), art. 1 
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Gemeenten zijn verplicht om in de begroting en jaarverslaglegging te rapporteren over verbonden 

partijen. In een aparte paragraaf in het jaarverslag en de begroting moet de visie op verbonden partijen 

worden weergegeven en de beleidsvoornemens betreffende verbonden partijen. 

 

Gezien het grote belang van diverse samenwerkingen en de vragen die bij raadsleden leven heeft de 

rekenkamercommissie besloten om onderzoek uit te voeren naar dit onderwerp. Het onderzoek is 

tevens uitgevoerd in de gemeenten Zeewolde, Woudenberg, Bunnik en Scherpenzeel. Dit rapport bevat 

de resultaten van het onderzoek in de gemeente Leusden. De individuele rapporten zijn beschikbaar en 

te downloaden via de website www.rkvalleienveluwerand.nl. 

 

1.2. Afbakening onderzoek 

 

De rekenkamercommissie heeft in het onderzoek eerst het algemene beleid ten aanzien van 

samenwerkingen van de gemeente in kaart gebracht en vervolgens een beperkt aantal samenwerkingen 

bestudeerd. De definitieve keuze voor de nader te bestuderen samenwerkingen is tot stand gekomen na 

overleg met de gemeentelijke contactpersonen en consultatie van de gemeenteraden. Daarnaast is 

gekeken naar het aantal in het onderzoek betrokken gemeenten, bij voorkeur zijn samenwerkingen 

gekozen waar meerdere gemeenten aan deelnemen. In onderstaande tabel worden de onderzochte 

samenwerkingen tussen gemeenten weergegeven. Met betrekking tot de GGD’s richt het onderzoek zich 

op de taak van de jeugdgezondheidszorg en dan met name op de plustaken/maatwerktaken en niet op 

de taken die de GGD’s volgens de wet moeten uitvoeren.  

 

Taak/doel 

Regionale Samenwerking 

Leusden Scherpen-

zeel 

Wouden-

berg 

Zee-

wolde 

Bunnik 

  

1.Permar  X    

2.Regionaal werkvoorzieningschap Amersfoort X  X   

3.Werkvoorziening Zeist en Omstreken     X 

4.Werkvoorzieningsschap IJsselmeergroep    X  

  

5. Inkoopbureau Midden Nederland X X X  * 

6.Inkoopsamenwerking Noord Veluwe    X  

  

7. GGD Flevoland    X  

8. GGD Midden Nederland X  X  X 

9. Veiligheid en gezondheidsregio Gelderland 

Midden (VGGM) 

 X    

*In Bunnik wordt de inkoop niet via een formele samenwerking uitgevoerd, maar er wordt ambtelijk samengewerkt met de 

gemeente Wijk bij Duurstude. In het onderzoek is gekeken naar deze wijze van samenwerking.  

 

Het onderzoek is gericht op de toegevoegde waarde van de samenwerking voor de gemeente. Ten 

aanzien van rol, taakverdeling en verantwoordelijkheden is onderzocht hoe dat geregeld is binnen de 

http://www.rkvalleienveluwerand.nl/
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gemeente. Samenwerking en werkwijze binnen de organisatie van de regionale samenwerking is geen 

onderdeel van dit onderzoek. De onderzoeksperiode betreft 2008 – 2012. De samenwerking kan wel 

gestart zijn voor 2008. Relevante actuele ontwikkelingen na 2012 zijn overigens wel meegenomen in het 

onderzoek. 

 

1.3 Doelstelling onderzoek en onderzoeksvragen  

 
Doelstelling 
Doel van het onderzoek is inzicht geven in de effectiviteit en meerwaarde van regionale 

samenwerkingen. Met de uitkomsten van het onderzoek wil de rekenkamercommissie eventueel 

aanbevelingen geven aan de raad voor een effectieve samenwerking.  

 

Vraagstelling 
De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Wat is de effectiviteit van regionale samenwerkingen? 

 

Om de centrale vraag te beantwoorden worden de volgende deelvragen gesteld: 

Waarom wordt er regionaal samengewerkt? 

1. Gemeentelijk beleid ten aanzien van regionale samenwerking 

a. Welke beleidsvisie heeft de gemeente ten aanzien van samenwerken? 

b. In hoeverre heeft de gemeente criteria opgesteld voor samenwerken? 

2. Specifiek beleid regionale samenwerking 

a. Wat is de aanleiding geweest om samen te werken?  

b. Waarom is voor deze vorm van samenwerking gekozen? 

c. Hoe is de keuze voor samenwerkingspartners tot stand gekomen? 

d. Wat zijn de doelstellingen van regionale samenwerkingen? 

 

Hoe wordt er vorm gegeven aan regionale samenwerking? 

3. Uitvoering regionale samenwerking binnen de gemeente 

a. Hoe zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke 
organisatie verdeeld, met name ten aanzien van informatievoorziening, kaderstelling en 
besluitvorming? 

 
Wordt de doelstelling van de samenwerking bereikt? 
4. Resultaten en verantwoording van de regionale samenwerking 

a. In welke mate beantwoorden de resultaten en effecten aan de vooraf gestelde 

doelstellingen ? 

b. Wat zijn de consequenties van de deelname in termen van beleid, risico, tijd, capaciteit en 
middelen voor de gemeente? 

c. Heeft de samenwerking toegevoegde waarde voor de deelnemende gemeente? 
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d. Hoe, waarover en wanneer wordt verantwoord over de resultaten en effecten (ook naast de 

vaste momenten van begroting en verantwoording)? 

 

Hoe oefent de gemeente invloed uit op de regionale samenwerking? 

5. Sturing door college en de raad 

a. Welke mogelijkheden hebben college en raad om sturing te geven aan regionale 

samenwerking? 

b. In hoeverre maakt de raad gebruik van de mogelijkheden om te sturen op de gewenste 

resultaten en effecten van regionale samenwerking? 

 

1.4 Onderzoeksaanpak 

 

Vooronderzoek 

Tijdens het vooronderzoek heeft de rekenkamercommissie relevante documenten bestudeerd. Op basis 

hiervan is de concept onderzoeksopzet geformuleerd. Deze is medio januari 2012 toegestuurd aan de 

gemeentelijke contactpersonen en aan de vijf gemeenteraden. Vervolgens hebben startgesprekken 

plaatsgevonden met de vijf contactpersonen van de vijf gemeenten. Informatie uit deze gesprekken en 

terugkoppeling van de gemeenteraden heeft geleid tot aanpassing van de onderzoeksopzet. De 

aanpassing had met name betrekking op de keuze van de nader te onderzoeken casussen. In paragraaf 

1.2 staat weergegeven voor welke casussen gekozen is. Vervolgens heeft de rekenkamercommissie 

besloten om te starten met Zeewolde.  

 

Onderzoek 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de gangbare onderzoeksmethoden van deskresearch 

(documentenstudie) en interviews. Relevante gemeentelijke documenten (zie bijlage 1 ) zijn bestudeerd. 

Op basis van de onderzoeksvragen en de resultaten van de documentenstudie zijn de interviewvragen 

geformuleerd. Vervolgens zijn interviews gehouden met beleidsadviseurs, een teamleider, de 

directeur/secretaris en een portefeuillehouder. Een overzicht van de geïnterviewden is opgenomen in 

bijlage 2. Tevens heeft een interview plaatsgevonden met een afvaardiging van de gemeenteraad van 

Leusden. 

 

Op basis van de informatie verkregen uit de bestudeerde documenten en de gehouden interviews is een 

concept rapport met bevindingen opgesteld. Dit rapport is aan de geïnterviewden voorgelegd met de 

vraag of er onjuistheden zaten in de rapportage. De ontvangen reacties zijn verwerkt. Daarna zijn de 

conclusies en aanbevelingen geformuleerd. De conclusies en aanbevelingen zijn samen met de 

vastgestelde rapportage met bevindingen voorgelegd aan het college, voordat het rapport openbaar is 

gemaakt. 
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1.5. Normenkader 

 

Bij het tot stand komen van het normenkader heeft de rekenkamercommissie o.a. gebruik gemaakt van 

de recente studie van het kennisplatform Intergemeentelijke samenwerking 2. Het normenkader is 

vooraf voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van dit onderzoek. 

Vraagstelling Norm 

1.Gemeen-

telijk beleid 

a) De gemeente heeft een heldere visie ten aanzien van samenwerking en 

sturing op samenwerkingsverbanden.  

b) Kwaliteitseisen en bedrijfsvoeringeisen zijn beschreven.  

2. Specifiek 

beleid 

a) De deelname aan de regionale samenwerking is vastgelegd in specifiek 

beleid en de programmabegroting van de gemeente. 

b) Het specifieke beleid sluit aan bij het overkoepelende gemeentelijke 

beleid. 

c) Aan de keuze om deel te nemen aan de regionale samenwerking (met 

welke partners) ligt een transparante en consistente probleemanalyse 

ten grondslag. 

d) De doelstellingen van regionale samenwerkingen zijn SMART+C3 

geformuleerd. 

3. Uitvoering a) Afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst, waarin ook de vorm 

duidelijk is vastgelegd. 

b) De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is 

schriftelijk vastgelegd en college en raad zijn bekend met deze verdeling. 

c) Voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie is op eenduidige, 

begrijpelijke, transparante en consistente wijze inzichtelijk wat de 

consequenties zijn van deelname in termen van beleid, risico, tijd, 

capaciteit en middelen voor de gemeente. 

4. Resultaat en 

verant-

woording 

a) Er worden SMART+C geformuleerde normen gehanteerd – die bovendien 

gerelateerd zijn aan de doelstelling van de regionale samenwerking – om 

de voortgang van de regionale samenwerking te monitoren. 

b) Voor de raad is inzichtelijk wat de resultaten, kosten en effecten van de 

regionale samenwerking zijn in relatie tot de doelstellingen. 

c) De raad beschikt over kwalitatieve en tijdige sturingsinformatie. 

d) De afspraken met betrekking tot het moment, het onderwerp en de vorm 

van informatievoorziening zijn schriftelijk vastgelegd en worden 

nageleefd. ( Planning & control-cyclus) 

e) Er vindt periodiek een evaluatie plaats naar de resultaten en effecten van 

de regionale samenwerking (door de deelnemende gemeenten). 

                                                           
2
 Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking- Samenwerking in beweging – september 2011 

3
 SMART+C staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Consistent. 
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5.Sturing a) De raad is betrokken bij de beleidsvorming. 

b) De raad heeft een volledig en eenduidig beeld over zijn mogelijkheden 

om de resultaten van de regionale samenwerking te beïnvloeden. 

c) De gemeente beschikt over een instrumentarium om aan te sturen. 

d) De raad maakt een transparante en onderbouwde afweging wanneer hij 

welke instrumenten inzet. 

 

 

1.6 Leeswijzer 

 

Hoofdstuk 2 geeft het algemene beleid van de gemeente Leusden ten aanzien van 

samenwerkingsverbanden. In hoofdstuk 3 worden de onderzoeksvragen met betrekking tot de casus 

inkoop beantwoord. In hoofdstuk 4 komt de GGD Midden Nederland aan bod en in hoofdstuk 5 het 

Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort. In de paragrafen van deze hoofdstukken komen de 

deelvragen aan de orde. Ieder hoofdstuk sluit af met een samenvatting van de bevindingen in een 

kleurentabel. Aan de hand van de kleuren rood (niet goed), oranje (deels goed) en groen (goed) wordt 

per onderwerp een oordeel gegeven. Dit oordeel betreft een samenvatting van de toetsing van de 

deelvragen aan de normen uit paragraaf 1.5. In hoofdstuk 6 staan de conclusies en aanbevelingen naar 

aanleiding van de bevindingen uit de hoofdstukken 2 t/m 5.  

Vervolgens is de bestuurlijke reactie van het college van de gemeente Leusden integraal opgenomen. 

Het rapport besluit met het nawoord van de rekenkamercommissie.  
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Hoofdstuk 2 Gemeentelijk beleid ten aanzien van regionale samenwerkingen 

2.1 Algemeen beleid en visie  

 

Gemeentelijk beleid: onderzoeksvraag 1a  

a) Welke beleidsvisie heeft de gemeente ten aanzien van samenwerken? 

 

Visie op samenwerking  

De gemeente Leusden is een gemeente met bijna 29.000 inwoners4 in de provincie Utrecht. 

Samenwerking vindt plaats op diverse terreinen met omliggende gemeenten.  

In 2008 heeft de gemeente Leusden een bestuurskrachtonderzoek laten uitvoeren om te weten hoe de 

gemeente er op dat moment, maar ook met de oog op de toekomst, voorstond5. De uitkomst van het 

bestuurskrachtonderzoek was onder meer een advies om de samenwerking met de buurgemeenten 

verder vorm te geven. In het onderzoek wordt ook aangegeven dat samenwerking gezocht moet worden 

op thema’s waar een gezamenlijk belang bestaat. Hierbij kan gedacht worden aan de thema’s: 

buitengebied, toerisme en recreatie, economische zaken, jeugd, bedrijfsvoering, p&o en sociale dienst. 

Er waren op dat moment geen redenen voor een gemeentelijke herindeling.  

De raad heeft destijds het advies uit het bestuurskrachtonderzoek overgenomen en besloten dat 

Leusden als een zelfstandige gemeente verder gaat en streeft naar samenwerking met 

(buur)gemeenten6. 

Vervolgens heeft de gemeente in 2009 het advies uit het bestuurskrachtonderzoek verder uitgewerkt tot 

een visie “verbeterde samenwerkingsrelaties”. Deze visie is in september 2009 vastgesteld door de 

gemeenteraad. In de visie onderscheidt de gemeente Leusden samenwerking op het gebied van 

uitvoerende taken en beleidsmatige samenwerking met (buur)gemeenten met de volgende 

richtingbepalende uitgangspunten7: 

Uitgangspunten Beleidsmatige samenwerking Uitvoerende samenwerking 

Doel van 

samenwerking 

Slimmer werken, door schaalgrootte 

meer impact hebben op andere 

overheden, kwaliteitsverbetering van 

beleidsvoorbereiding, het delen van 

kosten (behalen van efficiencywinst). 

 

Verminderen van kwetsbaarheid door 

schaalgrootte, verbeteren van kwaliteit 

van dienstverlening, innovatie mogelijk 

maken, (meer-)kosten beperken. 

                                                           
4 CBS, Gemeente op maat 2011, Leusden. 
5 Berenschot, Dorp met stads karakter, bestuurskrachtonderzoek gemeente Leusden, 27 okt 2008. 
6 Gemeente Leusden, notulen raadsvergadering 16 dec 2008, p.14. 
7 Gemeente Leusden, Raadsvoorstel “Verbeterde samenwerkingsrelaties gemeente Leusden, uitwerking van het bestuurskrachtonderzoek”, 24 
sep 2009+ Verslag Avond van Leusden, 23 april 2009. 



18 

 

Leidende principes Voldoende schaalgrootte van het 

samenwerkingsverband i.v.m. impact 

op andere overheden, partners 

verdelen het werk o.b.v. affiniteit, er 

wordt een open structuur gekozen (bijv. 

convenant), het verband wordt langjarig 

aangegaan, er wordt gebruik gemaakt 

van enthousiasme en energie voor 

onderwerpen, de raad is betrokken bij 

de keuze van onderwerpen. 

Complexiteit voorkomen (door een 

beperkt aantal partijen, of door aan te 

sluiten bij een goed lopend 

samenwerkingsverband, of door 

samenwerking aan te gaan bij een 

smal/overzichtelijk onderwerp), 

voldoende schaalgrootte van het 

samenwerkingsverband, kwaliteit staat 

voorop, toekomstgerichte 

samenwerking, een structureel 

geborgde vorm van de samenwerking 

bij voorkeur pakketafspraken ( met een 

partner op meerdere uitvoerende 

terreinen samenwerken); 

Op welk terrein 

wordt 

samengewerkt? 

In ieder geval wordt samenwerking 
nagestreefd op de beleidsterreinen die 
zijn vastgelegd in de regioagenda.  
Dat betreft de beleidsterreinen 
ruimtelijke en duurzame ontwikkeling, 
groen en recreatie, economie, 
bereikbaarheid en sociaal beleid en 
voorzieningen8. 

De samenwerking moet een 

toegevoegde waarde hebben voor 

Leusden. 

Er wordt gestreefd naar samenwerking 

op het gebied van: brandweer, WOZ-

belastingen en sociale zaken. 

Samenwerking op o.a. de volgende 

terreinen wordt nader onderzocht: 

inkoop, handhaving, dienstverlening, 

ICT, P&O, groen en wegenonderhoud. 

 

 

In 2011 heeft de gemeente Leusden een onderzoek laten uitvoeren naar de bedrijfsvoering in de 

gemeente. Twijnstra en Gudde heeft dit onderzoek uitgevoerd en heeft onderzoek gedaan naar de 

minimale omvang van de ambtelijke organisatie in relatie tot de uit te voeren taken op dat moment. 

Naast een advies over formatiereductie adviseert het college in juni 2012 aan de raad op basis van het 

onderzoek om de bestuurlijke lijn voort te zetten om uitvoeringstaken zoveel mogelijk uit te besteden of 

in samenwerking uit te voeren9. Letterlijk stelt het college het volgende en de raad stemt hiermee in10:  

In de afgelopen jaren is ingezet op het uitbesteden van uitvoeringstaken van de gemeente Leusden. Het is 
een gevolg van een duidelijke bestuurlijke lijn om, daar waar financiële voordelen zijn te behalen of waar 
de kwetsbaarheid kan worden verminderd, uitvoeringstaken onder te brengen bij andere partijen met 
behoud van kwaliteit en dienstverlening. In de afgelopen jaren is dit gebeurd voor taken op het gebied 

                                                           
8 Regio Amersfoort, Regio agenda 2009-2011 
9 Gemeente Leusden,raadsvoorstel, raadsmotieonderzoek naar de bedrijfsvoering, 27 juni 2012 
10 Gemeente Leusden, raadsnotulen 27 juni 2012 
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van de openbare ruimte, sociale zaken en schuldhulpverlening, het sportbureau en de WMO. In de 
komende periode worden ook de taken op het gebied van belastingen, het milieu-educatie centrum en 
een deel van de WABO taken uitbesteed of verzelfstandigd. Het college wil deze lijn doorzetten en ook in 
de komende periode actief onderzoeken of andere uitvoeringstaken kunnen worden uitbesteed of door 
middel van samenwerking kunnen worden uitgevoerd. Doel hiervan is efficiëntie te behalen.  

 
Met het oog op de toekomstige decentralisaties zijn de gemeenten door de minister van Binnenlandse 

Zaken gevraagd om congruente samenwerkingsverbanden te vormen11. Samenwerking bij 

decentralisaties is onontkoombaar zo stellen respondenten en de gemeente Leusden wil zeker ook 

samenwerking nastreven. Algemene kaders voor de decentralisaties liggen volgens respondenten vast. 

Dit zijn kaders die voortkomen uit de landelijke kaders zoals één gezin, één plan en één regisseur. 

Specifieke kaders voor de samenwerkingen met betrekking tot de decentralisaties zijn nog niet 

vastgesteld door de raad. Volgens respondenten is het de bedoeling dat de gemeente Leusden hierbij 

maatschappelijke organisaties gaat betrekken en dat burgers en organisaties expliciet gevraagd worden 

om mee te denken.  

 
Samenwerkingspartners  

In 2008 werd in de gemeente Leusden nagedacht over samenwerkingspartners. Uit het bestuurskracht 

onderzoek uit 2008 kwam naar voren dat buurgemeenten Leusden zien als een volwaardige partner die 

gericht is op samenwerking. Leusden zou volgens een aantal partners onvoldoende in staat zijn geweest 

een duidelijke regie te voeren op verschillende samenwerkingsrelaties. Leusden zou moeite hebben met 

het eenduidig formuleren van haar standpunten en zou te voorzichtig opereren in haar 

samenwerkingsrelaties. Voor een deel was het echter, volgens het bestuurskrachtonderzoek, een 

bewuste keuze om terughoudend te zijn in het partnerschap en een bezinning op de toekomst, na 

beëindiging van het ViP-verband (Vallei in Perspectief, een samenwerking op het gebied van strategische 

beleidsterreinen, inclusief rekenkamercommissie, tussen de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Leusden, 

Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude)12. Overigens is de samenwerking ten aanzien van de 

rekenkamercommissie wel voortgezet, na beëindiging van het ViP-verband. Sindsdien zijn de gemeenten 

Zeewolde en Bunnik toegetreden tot dit samenwerkingsverband en inmiddels (september 2013) is 

besloten door de raden van de deelnemende gemeenten dat de gemeente Bunschoten-Spakenburg met 

ingang van 1 januari 2014 toetreedt.  

Tijdens de raadsvergadering, waarin het bestuurskrachtonderzoek is behandeld, is uitgebreid 

gediscussieerd over de samenwerkingspartners die Leusden zou moeten kiezen. De raad besluit om te 

streven naar gestructureerde samenwerking met buurgemeenten, waaronder Amersfoort en de RSW-

gemeenten (Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg), op basis van pakketafspraken13.  

                                                           
11 Minister van BZK, decentralisatiebrief, 19 feb 2013 
12 Gemeente Leusden, raadsvoorstel “Bestuurskrachtonderzoek”, 16 dec 2008. 
13 Gemeente Leusden, Notulen raadsvergadering, 16 dec 2008. 
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Een klein jaar later (2009) is in de visie14 m.b.t. de keuze voor samenwerkingspartners opgenomen dat 

zowel bij beleidsmatige samenwerkingen als bij uitvoerende samenwerkingen de focus voor 

samenwerkingspartners ligt bij de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Soest, Woudenberg, Eemnes, 

Bunschoten en Leusden) en andere buurgemeenten (Barneveld en Nijkerk). De keuze voor partners start 

volgens de visie altijd met een perspectief (visie, ambitie) en een businesscase die ter besluitvorming aan 

de gemeenteraad wordt aangeboden. Partners worden gekozen o.b.v. de factoren: natuurlijke 

situatie(bijv. ligging van de gemeenten), betrouwbaarheid, balans geven en nemen, subjectieve 

nabijheid, gevoel, relatie15. Een voorbeeld van een dergelijke businesscase is het integratieplan 

belastingsamenwerking GBLT met de gemeenten Dronten en Nijkerk uit 2012.16 

Respondenten geven aan dat het in de praktijk niet eenvoudig is om tot eenduidige 

samenwerkingsverbanden te komen. Samenwerkingspartners worden momenteel gekozen, afhankelijk 

van het beleidsterrein. Er is sprake van steeds wisselende samenwerkingspartners waardoor een 

lappendeken van samenwerkingspartners is ontstaan, zo stellen respondenten. Volgens de 

respondenten hebben de regiogemeenten verschillende belangen en visies die maken dat er in heel de 

regio vooral wordt gewerkt volgens het principe “we stappen in een samenwerking die kansrijk is”.  

Soorten samenwerkingen en financiën 

In de jaarlijkse programmabegrotingen en programmarekeningen geeft de gemeente Leusden in de 

paragraaf verbonden partijen een opsomming van de verbonden partijen, zoals de BBV17 dat voorschrijft.  

In de begrotingen geeft de gemeente Leusden per verbonden partij een overzicht van het doel van de 

deelname, de samenwerkingspartners, het financieel en bestuurlijk belang en de risico’s. In de 

jaarrekeningen wordt de informatie over de verbonden partijen compacter weergegeven. In de 

documenten wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de verbonden 

partijen.  

De gemeente Leusden neemt deel in 11 gemeenschappelijke regelingen en stichtingen, waarin de 

gemeente zowel een financieel belang als een bestuurlijk belang heeft. De totale financiële bijdrage 

hiervoor bedroeg in 2011 bijna € 6,9 miljoen. De bijdragen variëren van € 15.200 (Stichting Vernieuwing 

Gelderse Vallei) tot ruim € 3,7 miljoen (Servicebureau Gemeenten voor uitvoering Wmo-en milieutaken 

omgevingsvergunning). Daarnaast heeft de gemeente Leusden nog financiële belangen in 2 private 

ondernemingen in de vorm van aandelen. In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de verbonden 

partijen van de gemeente Leusden. 

Meerwaarde en risico’s 

De meerwaarde van samenwerken voor de gemeente Leusden is onder andere dat de kosten gedeeld 

kunnen worden en dat slimmer beleid gemaakt kan worden met meer impact en hogere kwaliteit. 

Samenwerken op het gebied van bedrijfsvoering kan de kwetsbaarheid verminderen en de 

                                                           
14 Vastgesteld in raadsvergadering van 24 sep 2009. 
15

 Gemeente Leusden, Raadsvoorstel “Verbeterde samenwerkingsrelaties gemeente Leusden, uitwerking van het bestuurskrachtonderzoek”, 24 

sep 2009. 
16

 Integratieplan belastingsamenwerking GBLT en Dronten, Leusden en Nijkerk, 9 mrt 2012 
17 BBV:Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten.  
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dienstverlening verbeteren. Bovendien wordt volgens de gemeente Leusden innovatie mogelijk gemaakt 

door samen te werken18. De gemeente Leusden voert geen standaard evaluaties uit waarin de 

resultaten/effecten worden getoetst aan vooraf geformuleerde doelen van de samenwerkingen.  

In de programmabegroting 2013 noemt de gemeente Leusden 10 belangrijkste risico’s (met een totaal 

bedrag van € 4,1 miljoen). De risico’s zijn afkomstig uit een zogeheten risicomonitor. Twee van deze 

risico’s hebben met samenwerkingen te maken. De eerste betreft het risico dat bij gemeenschappelijke 

regelingen sprake is van beperktere beïnvloedbaarheid en beheersbaarheid van kosten. Dit risico wordt 

gekwantificeerd op € 200.000. Het tweede betreft een risico voor samenwerkingen in het algemeen en 

dan met name de aanloopkosten en ontvlechtingskosten. Dit risico wordt ingeschat op € 100.00019. Een 

nadere onderbouwing van de risico’s ontbreekt, evenals de wijze waarop de risico’s zijn gekwantificeerd. 

Volgens respondenten zijn de risico’s gebaseerd op inschattingen van ambtenaren.  

Naar aanleiding van een door de accountant gemaakte opmerking bij de jaarrekening 201120 heeft de 

gemeente Leusden in de programmabegroting in de paragraaf verbonden partijen aanvullende 

informatie opgenomen over de financiële positie van de verbonden partij en de specifieke risico’s die de 

gemeente loopt bij betreffende verbonden partij. De specifieke risico’s worden benoemd, maar niet 

gekwantificeerd. In onderstaande overzicht staat weergegeven wat in de begroting is opgenomen voor 

de drie samenwerkingen die in dit onderzoek zijn betrokken21.  

Tabel 2.1  Financiële positie en risico’s van onderzochte samenwerkingen  

(bron: programmabegroting 2013) 

 Soort 

samenwerking 

Belang Resultaat 

2011( * € 

1.000) 

Eigen 

vermogen 

2011(* € 

1.000) 

Vreemd 

vermogen 

2011 (*€ 

1.000) 

Risico’s 

GGD Midden Nederland  

 
GR 3% -/-193,2 3.281,1 10.211,2 afwentelen overhead a.g.v. 

bezuinigingen op overige deelnemers 

Regionaal 
Werkvoorzieningsschap 
Amersfoort  

 

GR 6% -/- 3.377,0 0 16.955,0 nadelig effect exploitatie RWA a.g.v. 

rijksbeleid WSW (herstructurering) 

en economische recessie 

Inkoopbureau Midden 
Nederland (IBMN)  

 

Stichting  18,5 44,5 693,0 niet realiseren van doelstelling van 

kostendekkendheid organisatie IBMN 

Amfors holding  

 
B.V. 6% -/- 679,8 7.816,1 5.257,9 resultaat na aanzuivering tekort RWA 

a € 3.377.000 

 

                                                           
18

 Verslag Avond van Leusden, 23 april 2009. 
19 Gemeente Leusden, programmabegroting 2013, pag.108 
20 Ernst & Young, Gemeente Leusden, bevindingen naar aanleiding van de tussentijdse controle 2011, 2 nov 2011. 
21 Gemeente Leusden, programmabegroting 2013, pag.131-132 
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2.2 Criteria voor samenwerken 

 

Gemeentelijk beleid: onderzoeksvraag 1b  

a) In hoeverre heeft de gemeente criteria opgesteld voor samenwerken?  

 

In de gemeente Leusden is volgens de programmabegroting 2009 een overlegplatform verbonden 

partijen opgericht. Het platform zou twee keer per jaar bijeen komen om een opgesteld intern 

afsprakenkader te toetsen aan de praktijk en om nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Het doel van het 

platform was de sturing en controle op verbonden partijen te verbeteren. Uit de interviews is naar voren 

gekomen dat het overlegplatform onvoldoende van de grond is gekomen. Het afsprakenkader is ook niet 

aangetroffen door de rekenkamercommissie. Een dergelijk afsprakenkader zou kwaliteitseisen en 

bedrijfsvoeringseisen voor samenwerkingen kunnen bevatten.  

 

Bedrijfsvoeringsafspraken worden meestal vastgesteld bij het aangaan van de samenwerking. Deze 

afspraken gaan bijvoorbeeld over de wijze van informatievoorziening, tijdstippen van vaststellen 

jaarstukken, etc. Daarnaast kunnen er afspraken zijn over het eventueel uittreden. Ook kunnen er 

binnen de gemeente afspraken worden gemaakt over de interne bedrijfsvoering bijvoorbeeld t.a.v. 

organisatie en overlegstructuur binnen de gemeente (zie ook par. 2.3 blz. 20). Bij gemeenschappelijke 

regelingen liggen de bedrijfsvoeringsafspraken (los van de interne gemeentelijk afspraken) vast in de 

Gemeenschappelijke Regeling. In andere gevallen kunnen de afspraken vastliggen in een 

samenwerkingsovereenkomst. Deze randvoorwaarden en afspraken worden in de hoofdstukken 3 tot en 

met 5 per casus besproken.  

 

2.3 Sturing door raad en college 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op wat in het algemeen geldt in Leusden voor regionale 

samenwerkingen ten aanzien van sturing door raad en college. In de hoofdstukken 3 t/m 5 (par. 3.5, 4.5, 

5.5) zal specifiek ingegaan worden op de sturing van raad en college bij de betreffende cases. 

 

Sturing door raad en college: Onderzoeksvragen 5a t/m b 

a) Welke mogelijkheden hebben college en raad om sturing te geven aan de regionale 

samenwerking? 

b) In hoeverre maakt de raad gebruik van de mogelijkheden om te sturen op de gewenste 

resultaten en effecten van de regionale samenwerking? 

 

Betrokkenheid en Sturingsmogelijkheden  

Algemene sturing op samenwerkingen 

In 2007 heeft de gemeente Leusden in een onderzoek naar verbonden partijen reeds geconstateerd dat 
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de sturing en control op verbonden partijen verbeterd moest worden en verder vorm moest worden 

gegeven.22. De aanbevelingen uit het onderzoek van destijds kunnen gezien worden als kwaliteitseisen 

voor de interne bedrijfsvoering (zie ook paragraaf 2.2) en luiden als volgt:  

 Stel per verbonden partij vast welke interne medewerkers betrokken zijn;  

 Breng per verbonden partij de organisatie en overlegstructuur in beeld; 

 Stel per verbonden partij een jaarplanning op met besluitvormingsmomenten en 

overlegmomenten en neem deze planning op in een totaalplanning en stem deze af met de 

planning en control-kalender van de gemeente; 

 Zorg dat het kennisniveau van interne medewerkers op voldoende peil is; 

 Ga na of de beschikbare capaciteit van ondersteunende afdelingen toereikend is; 

Geef structureel vorm aan de informatievoorziening richting college en raad door presentaties te 

geven over de voortgang van verbonden partijen; 

 Maak een keuze voor impliciete of expliciete besluitvorming rondom verbonden partijen. 

Expliciet wil zeggen dat de begroting van iedere verbonden partij d.m.v. een raadsvoorstel apart 

wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij impliciete besluitvorming zijn de begrotingen van de 

verbonden partijen opgenomen in de gemeentebegroting die wordt goedgekeurd door de 

gemeenteraad.  

 

De aanbevelingen uit dit onderzoek uit 2007 zijn sindsdien niet volledig ingevuld, maar moeten volgens 

respondenten grotendeels nog wel opgepakt worden. Dit zal gebeuren door de teamleider 

Kwaliteitszorg, die sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk is voor de coördinatie op verbonden partijen. 

Dit betreft een nieuwe taak en het is de bedoeling dat de aansturing van verbonden partijen verbeterd 

wordt. De coördinator moet o.a. de deadlines bewaken voor het aanleveren van de jaarstukken van de 

samenwerkingen, formats ontwikkelen voor de beoordeling van de jaarstukken en 

afstemmingsoverleggen organiseren. De coördinator is verantwoordelijk voor het sturen van het proces. 

Beleidsmedewerkers blijven verantwoordelijk voor het inhoudelijke deel van de samenwerkingen.  

Hoewel de aanbevelingen uit het onderzoek van 2007 niet volledig opgepakt zijn, is de gemeente 

Leusden sinds 2007 wel op verschillende fronten bezig geweest om de sturing op verbonden partijen te 

verbeteren. Zo is de gemeente Leusden sinds 2009 betrokken bij een intergemeentelijk overleg dat zich 

bezig houdt met sturing op gemeenschappelijke regelingen. Binnen dit overleg werken de 

Eemlandgemeenten (Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Soest, Baarn, Bunschoten, Eemnes) samen en 

is een ambtelijke regiegroep ingesteld23. Nijkerk en Barneveld schuiven aan bij deze groep als er sprake is 

van betrokkenheid. In de regiegroep zitten de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten. 

Volgens een respondent staat tijdens dit afstemmingsoverleg regelmatig het onderwerp “verbonden 

partijen” op de agenda.  

                                                           
22 Gemeente Leusden, Eindrapport Sturing en control op verbonden partijen, 213a onderzoek, 8 juli 2007. 
23 Bestuursconvenant Regio Amersfoort, 1 jan 2009 



24 

 

Verder heeft het gemeentebestuur van Leusden geconstateerd dat de door de gemeenschappelijke 

regelingen gehanteerde besluitvormingstermijnen voor de P&C-cyclus niet tijdig en niet goed aansluiten 

op de vergadercycli van de raad. Om meer structuur te brengen in de behandeling van de begrotingen 

van de gemeenschappelijke regelingen is in 2011 besloten voor een eenduidig begrotingsmoment. In juni 

2011 is dat voor het eerst gebeurd en zijn alle begrotingen 2012 van de gemeenschappelijke regelingen 

in de raad behandeld, met uitzondering van de begroting van RWA/Amfors vanwege de ontwikkelingen 

binnen de Wsw.24 Volgens respondenten is dat eenduidige begrotingsmoment in 2012 echter niet gelukt 

omdat begrotingsinformatie van een aantal samenwerkingen te laat was aangeleverd. Naar verwachting 

zal het in 2013 ook niet lukken, zo blijkt uit het raadsinterview. 

In 2013 is de raad nog steeds van mening dat de sturing op verbonden partijen verbeterd moet worden 

en heeft daarom recent (op 30 mei 2013) besloten tot een werkwijze voor gemeenschappelijke 

regelingen/verbonden partijen25. De werkwijze houdt ondermeer in dat per verbonden partij één of 

meer raadsleden zal worden benoemd, die nauwgezet de ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke 

regeling volgen. Deze rapporteurs beoordelen de zienswijzen bij de begrotingen en indien er aanleiding 

toe is, stellen zij een motie of amendement op. Deze rapporteurs vertegenwoordigen de raad en niet 

hun eigen fractie. Uiteraard kan elke raadsfractie nog een motie of amendement indienen als daar 

aanleiding toe is. De aangestelde rapporteurs kijken extra goed naar de stukken van de 

gemeenschappelijke regeling. De raad wil verder met de verbonden partijen een procedure afspreken 

ten aanzien van aanlevering van begroting en jaarrekening, zodat de gemeente invloed kan uitoefenen 

op de inhoudelijke en financiële kaders waarbinnen de verbonden partijen werken. Verder heeft de raad 

afgesproken dat gedurende één raadsperiode iedere verbonden partij minimaal één keer geëvalueerd 

gaat worden. De verbonden partij is zelf verantwoordelijk voor de evaluatie. De raad wil de nieuwe 

werkwijze toezenden aan de samenwerkende gemeenten en deze in september 2013 met deze 

gemeenten bespreken. Vervolgens willen ze in december 2013 met een definitieve werkwijze komen. 

Vanaf 1 januari 2014 wil de raad de nieuwe werkwijze gaan hanteren. 

Sturing op individuele samenwerkingen 

Het sturen van de gemeente Leusden op individuele samenwerkingsverbanden geschiedt o.a. door 

beïnvloeding in het bestuur van het betreffende samenwerkingsverband. Eén van de respondenten vindt 

echter dat deze sturing beperkt is en noemt dit een risico. Bij samenwerkingen is de gemeente Leusden 

één van de velen. Volgens de respondent is het lastig om tot een eenduidig standpunt te komen tijdens 

bestuursvergaderingen en is het is lastig om invloed uit te oefenen.  

 

 

 

 

                                                           
24 Gemeente Leusden, programmabegroting 2011-2014, pag 175 en jaarrekening 2011, pag 110 
25 Gemeente Leusden, raadsvoorstel en –besluit “werkwijze gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen, 30 mei 2013. 
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2.4 Samenvatting bevindingen 

 

 

 

Onderzoeksvragen Norm score Algemeen 

1.Gemeen-

telijk beleid 

a. Welke beleidsvisie 
heeft de gemeente 
ten aanzien van 
samenwerken? 

b. In hoeverre heeft de 
gemeente criteria 
opgesteld voor 
samenwerken? 

 

a) De gemeente heeft een 
heldere visie ten aanzien 
van samenwerking en 
sturing op 
samenwerkingsverbanden.  

b) Kwaliteitseisen en 
bedrijfsvoeringeisen 
worden beschreven.  

+ 

 

 

+ 

De gemeente Leusden heeft een visie 

t.a.v. samenwerkingen, die in 2009 

door de raad is vastgesteld. De 

gemeente richt zich bij voorkeur op 

buurgemeenten in de regio Eemland. 

Kwaliteitseisen en 

bedrijfsvoeringseisen zijn in algemene 

zin deels beschreven, maar vervolgens 

is hier geen uitvoering aan gegeven. 

 

5.Sturing a. Welke mogelijkheden 
hebben college en 
raad om sturing te 
geven aan regionale 
samenwerking? 

b. In hoeverre maakt de 

raad gebruik van de 

mogelijkheden om te 

sturen op de gewenste 

resultaten en effecten 

van regionale 

samenwerking? 

 

 

 

a) De raad is betrokken bij de 
beleidsvorming. 

b) De raad heeft een volledig 
en eenduidig beeld over 
zijn mogelijkheden om de 
resultaten van de regionale 
samenwerking te 
beïnvloeden. 

c) De gemeente beschikt over 
een instrumentarium om 
aan te sturen. 

d) De raad maakt een 
transparante en 
onderbouwde afweging 
wanneer hij welke 
instrumenten inzet. 

+ 

 

 

 

+/- 

 

 

 

+/- 

+/- 

De raad is betrokken bij de 

beleidsvorming d.m.v. beleidstukken 

en begrotingen van regionale 

samenwerkingen. 

De raad heeft wel een beeld van de 

mogelijkheden om te beïnvloeden, 

maar vindt in de praktijk dat zeweinig 

invloed kan uitoefenen op resultaten 

van de regionale samenwerkingen. 

Daarom heeft de raad recent (30 mei 

2013) een nieuwe werkwijze 

gemeenschappelijke 

regelingen/verbonden partijen 

vastgesteld. 

Het college heeft een knelpunt 

gesignaleerd in het aansturen van 

samenwerkingen en heeft m.i.v. 2013 

een ambtenaar belast met de 

coördinatie op verbonden partijen om 

interne sturing te verbeteren. 

Leusden streeft er naar om alle 

begrotingen van verbonden partijen 

gelijktijdig te behandelen in de raad. 
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Hoofdstuk 3 Inkoop Bureau Midden Nederland 

3.1 Algemeen  

 

Specifiek beleid Inkoop Bureau Midden Nederland: onderzoeksvragen 2a t/m d 

a) Wat is de aanleiding geweest om samen te werken? 

b) Waarom is voor deze vorm van samenwerking gekozen? 

c) Hoe is de keuze voor samenwerkingspartners tot stand gekomen? 

d) Wat zijn de doelstellingen van regionale samenwerkingen? 

 

Aanleiding en vorm 

Het inkoopbureau Midden Nederland is voortgekomen 

uit de gemeenschappelijke regeling Samenwerking 

Utrecht West (SUW). Binnen deze gemeenschappelijke 

regeling hebben de gemeenten Breukelen, De Ronde 

Venen, Montfoort en Loenen het initiatief genomen tot 

de oprichting van een gezamenlijk inkoopbureau.  

De gemeente Maarssen heeft zich in 2006 aangesloten en op 1 september 2008 is het inkoopbureau 

officieel van start gegaan. In juli 2009 sluiten de gemeenten Scherpenzeel, Vianen en Woudenberg aan.  

In september 2009 is de gemeente Leusden aangesloten en in 2010 de gemeente IJsselstein.  

 

Naar aanleiding van een uitgevoerde inkoopscan werd in 2009 aanbevolen om samenwerking op het 

gebied van inkoop te zoeken. Uit de scan was naar voren gekomen dat er te veel versnipperd werd 

ingekocht in de gemeente Leusden en dit kwam de professionaliteit en risicobeheersing niet ten goede. 

Door samenwerking met andere gemeenten zou voordeel gehaald kunnen worden op financieel, 

kwalitatief en procesmatig gebied. In Midden Nederland waren destijds al diverse gemeenten 

aangesloten bij het Inkoopbureau Midden Nederland en in september 2009 besluit de gemeenteraad 

van Leusden om zich ook aan te sluiten26. Alternatieven zijn destijds niet onderzocht. 

 

Het inkoopbureau Midden Nederland is een stichting en heeft geen winstoogmerk en is vrijgesteld van 

vennootschapsbelasting. Volgens het raadsvoorstel en -besluit tot samenwerking (uit september 2009) is 

voor de gemeente Leusden de vorm van een stichting belangrijk omdat het qua structuur dicht bij de 

afzonderlijke gemeentelijke organisatie staat. Het samenwerkingsverband moest een verlengstuk zijn 

van de eigen gemeente. Verder heeft de stichting een onafhankelijke status, zowel richting 

gemeentelijke organisaties als naar derden. Bovendien is bij een stichting de gelijkwaardigheid van 

gemeenten een uitgangspunt.  

Het bestuur wordt gevormd door de gemeentesecretarissen die direct verantwoordelijk zijn voor de 

uitvoering van de inkoop en de directeur van het inkoopbureau. Hierdoor is volgens het raadsvoorstel en 

                                                           
26 Gemeente Leusden, Raadsbesluit “Inkoopsamenwerking Inkoopbureau Midden Nederland”, 24 sep 2009 
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–besluit de sturing gewaarborgd en niet afhankelijk van één gemeente. In het bestuur zitten geen 

politieke vertegenwoordigers. 

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid (uit 2010) is de samenwerking met het IBMN vastgelegd. In het 

beleid staat beschreven dat de inkoopfunctie ondergebracht is bij het inkoopbureau Midden Nederland. 

In de programmabegrotingen en –jaarrekeningen wordt de samenwerking met het IBMN vermeld in de 

paragraaf bedrijfsvoering en in de paragraaf verbonden partijen.  

Inkoopprojecten, die recent in samenwerking met het IBMN zijn uitgevoerd zijn: schoonmaak 

gemeentelijke gebouwen en een personeelsinformatiesysteem.  

 

Doelstellingen  

De gemeente Leusden heeft bij het aangaan van de samenwerking een drietal doelstellingen 

geformuleerd. Deze doelen zijn in algemene termen beschreven zoals hieronder weergegeven27. De 

doelstellingen zijn niet gespecificeerd, ze geven niet aan wanneer de gemeente tevreden is, en zijn niet 

meetbaar en tijdsgebonden geformuleerd. 

Doelen samenwerking 

inkoopbureau MN 

 

Kwalitatief doel Verbeterde specificaties, verkorten van levertijden 

door planmatig inkoopproces, het doorbreken van 

machtposities van leveranciers en leren van elkaar. 

Procesmatig doel Transparant inkoopproces, het waarborgen van 

integriteit door functiescheiding bij 

inkoopprocessen, betrouwbaarheid van de 

budgetten en waarnodig Europese 

aanbestedingen. 

Financieel doel Beter condities en prijzen, lagere inkoopkosten, 

het verminderen van onnodig inkopen, 

budgetbewaking, besparingen door het in- of 

outsourcen van activiteiten. 

 

Bij de start van de samenwerking (zie raadsbesluit 24 september 2009) wordt verwacht dat er kosten 

bespaard kunnen worden. De verwachting is dat de jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 90.000 op termijn 

gedekt kan worden. Een financieel voordeel van 4,5% op het totale inkoopbudget moet volgens het 

raadsbesluit kunnen worden gerealiseerd. Op termijn zou dat een besparing van ca. € 500.000 kunnen 

opleveren.  

                                                           
27 Gemeente Leusden, raadsbesluit “Inkoopsamenwerking Inkoopbureau Midden Nederland”, 24 sep 2009. 
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Volgens respondenten zijn er voor de afzonderlijke inkoopprojecten geen concrete specifieke inkoop 

doelstellingen geformuleerd, dan wel vastgelegd.  

 

3.2 Uitvoering van het Inkoopbureau binnen de gemeente Leusden 

Uitvoering Inkoop Bureau Midden Nederland: Onderzoeksvraag 3a 

a) Hoe zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke 

organisatie verdeeld, met name ten aanzien van informatievoorziening, kaderstelling en 

besluitvorming? 

 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  

De verplichtingen (taken en verantwoordelijkheden) van de gemeente en van het IBMN staan opgesomd 

in een samenwerkingsovereenkomst. Onder meer wordt genoemd dat de gemeente Leusden jaarlijks 

voor 1 december een inkoopplan vaststelt. Dit inkoopplan bevat een overzicht van de door het IBMN in 

te kopen producten/diensten voor het komende jaar, evenals een raming van het aantal af te nemen 

dagen. Het inkoopplan wordt door het IBMN en de gemeente Leusden ondertekend28. Ten behoeve van 

het inkoopplan leveren de afdelingen van de gemeente Leusden projecten aan. Hierbij is volgens de 

respondenten sprake van vrijblijvendheid. De afdelingen zijn autonoom in het aanleveren van projecten 

en bepalen zelf of al dan niet met het IBMN ingekocht wordt. Tijdens het interview geven respondenten 

aan dat de vrijblijvendheid van de afdelingen overigens op korte termijn aangepakt wordt en dat de 

afdelingen verplicht worden om gezamenlijk met het IBMN in te kopen. Het inkoopplan van Leusden 

wordt vastgesteld door het managementteam van de gemeente Leusden. 

De inkoopfunctionaris voert voor de gemeente Leusden gemiddeld 3 dagen per week werkzaamheden 

uit. Dit aantal dagen per week is opgenomen in het contract dat de gemeente en het IBMN met elkaar 

hebben afgesloten29. 

Het inkoopbureau Midden Nederland heeft een directeur, 7 inkoopadviseurs en 1 ondersteunend 

personeelslid. Er wordt gewerkt met sourcing-teams welke de specifieke inkoopprojecten uitvoeren. Bij 

de inkoopprojecten is vanuit de gemeente Leusden een budgethouder/materiedeskundige en vanuit het 

IBMN een inkoopadviseur betrokken. De inkoopadviseur ondersteunt en adviseert de budgethouders 

van de gemeente op het gebied van inkoop. De inkoopadviseur heeft de volgende taken: opstellen en 

bijhouden inkoophandboek, opstellen inkoopjaarplan, verzorgen rapportages en ondersteunen bij 

inkoopprojecten30. De rolverdeling tussen de inkoopadviseur en de budgethouder is in 2009 vastgelegd 

in de nota “inkoop en aanbestedingsbeleid”. In onderstaande tabel staat met een x aangegeven wie voor 

welke fase in het proces verantwoordelijk is, zoals dat in het beleid van destijds is aangegeven. 

                                                           
28 IBMN, Projecten voor inkoopplan 2011 gemeente Leusden, 2-5-2011. 
29 IBMN, Samenwerkingsovereenkomst IBMN en gemeente Leusden, 7 april 2010. 
30 Gemeente Leusden, nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Leusden, 1 nov 2010. 
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Fasen in inkoopproces 

Taak 

budgethouder/ 

beheerder 

Taak inkoper 

Voortraject inkoopproces   

 Behoeftebepaling x x 

 Bepaling inkoopstrategie en inkoopprocedure adviesrol x 

 Begroting x adviesrol 

 Budgetaanvraag x  

Specificatie   

Opstellen specificatie, bestek of programma van eisen x adviesrol 

 Opstellen productomschrijving x adviesrol 

 Opstellen omschrijving diensten x adviesrol 

 Opstellen werkomschrijving x adviesrol 

Selectie    

 Bepaling gegadigde(n) (shortlist) offerteaanvraag adviesrol x 

 Publicatie / offerteaanvraag  x 

 Beoordeling voorselectie x x 

 Nota van inlichtingen x x 

 Aanbestedingsbijeenkomst adviesrol x 

 Controle stukken x x 

 Offerteanalyse en beoordeling x x 

 Onderhandelingen x x 

 Europese procedure adviesrol x 

Contracteren   

 Opstellen concept contract adviesrol x 
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 Gunningprocedure x adviesrol 

 Opdrachtverstrekking x  

Bestellen – Bewaken - Nazorg   

 Alle werkzaamheden x adviesrol 

NB. Indien beide verantwoordelijk zijn in een fase dan eenieder voor het eigen taakveld. 

Inmiddels heeft eind 2012 in opdracht van het IBMN een evaluatie plaats gevonden. Dit heeft 

geresulteerd in een nieuw bedrijfsplan. Het nieuwe plan moet er toe leiden dat de kwaliteit van 

dienstverlening wordt verbeterd, waardoor de weerstand om met het IBMN zaken te doen afneemt en 

verdwijnt31. Ook binnen de gemeente Leusden bestaat er volgens respondenten weerstand om met het 

IBMN samen te werken. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de medewerkers van de gemeente 

Leusden geen vertrouwen hebben in de kwaliteit en meerwaarde van het IBMN, maar ook omdat 

medewerkers liever zelf willen inkopen. In mei 2013 is het bedrijfsplan goedgekeurd door het MT van de 

gemeente Leusden. Goedkeuring door het college moest ten tijde van het onderzoek nog plaatsvinden.  

In het nieuwe plan krijgt de rol van de contactpersoon Inkoop (CPI) van de deelnemende gemeenten een 

formelere status. Deze contactpersoon krijgt de rol van opdrachtgever. In de oude situatie lag deze rol bij 

de gemeentesecretaris, die ook deelnemer is in het bestuur van de stichting IBMN. Bestuurdersrol en 

opdrachtgeversrol worden hiermee losgekoppeld.  

Conform het nieuwe bedrijfsplan krijgt de contactpersoon Inkoop (CPI) de volgende taken: 

 De CPI bewaakt en bevordert binnen de eigen organisatie dat IBMN wordt ingeschakeld bij de 

realisatie van gezamenlijke en individuele projecten. 

 De CPI draagt na afloop zorg voor de projectevaluatie bij gezamenlijke projecten. 

 Het niet-inschakelen van IBMN voor een specifiek project behoeft de goedkeuring van de CPI. 

 De CPI vervult de spilrol in de samenwerking tussen deelnemer en IBMN. 

 De CPI is de formele opdrachtgever van IBMN. 

 De CPI woont de CPI-vergadering bij. 

 De CPI stelt de rollende inkoopagenda van de gezamenlijke inkoopprojecten vast. 

 De CPI bespreek de voortgang en oplevering (resultaten en evaluatie) van de individuele 

gezamenlijke projecten met de inkoopadviseur van het IBMN. 

 

In deze nieuwe setting, zo stelt het bedrijfsplan, is het noodzakelijk dat de CPI binnen de eigen 

organisatie over doorzettingsmacht beschikt en zorg draagt voor professioneel opdrachtgeverschap ten 

opzichte van het IBMN. Volgens respondenten was de doorzettingsmacht tot op heden niet goed 

geregeld in de gemeente Leusden. “Het was onduidelijk wie de knopen moest doorhakken” zo zegt één 

                                                           
31 IBMN, Bedrijsplan 2013-2016, IBMN dat zijn wij, versie 2.1, 31 jan 2013 



32 

 

van de respondenten. Met de aanstelling van een Contactpersoon Inkoop wordt een stap in de goede 

richting gezet, maar dat vereist nog steeds dat er op managementniveau gestuurd wordt op het werken 

volgens de nieuwe afspraken en het bedrijfsplan, volgens respondenten. 

Het college besluit in principe over de gunning van een inkoopproject. Afhankelijk van de hoogte van het 

inkoopbudget is de gunning gemandateerd, via een mandaatbesluit32. Voor bedragen tot € 30.000 is de 

teamleider gemandateerd, voor bedragen tussen de € 30.000 en € 150.000 is de afdelingsmanager 

gemandateerd. 

De gemeenteraad heeft een kaderstellende taak en deze komt tot uitdrukking bij het vaststellen van het 

inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente33 en bij het goedkeuren van het besluit tot 

samenwerking met het IBMN. De beslissingsbevoegdheid en de verantwoordelijkheid voor het 

definitieve besluit ligt bij het college34. Het college is belast met de uitvoering en is verantwoordelijk voor 

de organisatorische kant van het inkoop- en aanbestedingenbeleid en legt de interne regels voor inkoop 

en aanbesteding vast.  

 

3.3 Resultaten en verantwoording Inkoop Bureau Midden Nederland 

Resultaten en verantwoording Inkoop Bureau Midden Nederland: onderzoeksvragen 4a t/m d 

a) In welke mate beantwoorden de resultaten en effecten aan de vooraf gestelde 

doelstellingen? 

b) Wat zijn de consequenties van de deelname in termen van beleid, risico, tijd, capaciteit en 

middelen voor de gemeente? 

c) Heeft de samenwerking toegevoegde waarde voor de deelnemende gemeente? 

d) Hoe, waarover en wanneer wordt de raad geïnformeerd over de resultaten en effecten (ook 

naast de vaste momenten van begroting en verantwoording). 

 

Resultaten  

Resultaten van inkoopprojecten worden door het IBMN sinds 2011 halfjaarlijks gerapporteerd 35. Het 

resultaat van de projecten wordt door het IBMN uitgedrukt in een inkoopresultaat en een financieel 

resultaat, zoals hieronder in de tabel 3.1 voor drie afgeronde projecten in 2012 is weergegeven. Binnen 

de gemeente Leusden bestaat veel weerstand tegen deze wijze van resultaatbepaling, zo blijkt uit de 

interviews. Omdat de medewerkers van de gemeente Leusden het niet eens zijn met de wijze van 

resultaatbepaling hebben afdelingshoofden/budgethouders van de gemeente niet alle benodigde 

informatie voor de rapportages van het IBMN aangeleverd. De verantwoordingsrapportages zijn 

daardoor niet volledig en in 2012 zijn de rapportages van Leusden dan ook niet vastgesteld, zo blijkt uit 

de interviews.  

                                                           
32 Mandaatbesluit Leusden 2013. 
33 Gemeente Leusden, nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Leusden, 1 nov 2010 
34 Gemeente Leusden, raadsbesluit Inkoopsamenwerking Inkoopbureau Midden Nederland, 24 sep 2009. 
35 IBMN, Evaluatie gemeente Leusden , 2e halfjaar 2011, 28 feb 2012. 
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Vanwege de discussie over de resultaatbepaling stelt het IBMN in een nieuw businessplan (2012/2013) 

een andere financieringsystematiek voor. De deelnemersbijdrage, zoals die gehanteerd werd, gaat 

verdwijnen. Er gaat gewerkt worden volgens een projectmatige aanpak en financiering. Per 

inkoopproces zal een offerte opgesteld worden en er zal een urenverrekening plaatsvinden per 

dienstverlening. De voorcalculatie, die volgens één van de respondenten zo belangrijk is voor de 

resultaatbepaling, zal beter plaatsvinden. De nieuwe werkwijze en verrekeningssystematiek zal volgens 

respondenten de weerstand tegen de samenwerking met het IBMN binnen de gemeente Leusden voor 

een deel wegnemen.  

 Tabel 3.1 Overzicht financieel resultaat 3 afgeronde inkoopprojecten in 2012 (Bron: resultaatformulieren 

inkoop- en aanbesteding IBMN-2012) 

Project 

 

Begroting 

(gemeente-

lijke begroting 

van project) 

 

Gemiddelde 

inschrijfsom 

(marktprijs) 
 

Contractwaarde 

(overeengekom

en waarde van 

opdracht) 

 

Inkoopresultaat 

(gemiddelde 

inschrijfsom – /-

contractwaarde) 

 

Financieel 

resultaat 

(begroting – 

contractwaarde) 

 

Onderhoud 

asfaltverhar-

dingen 

 

€ 2.200.000 

 

€ 2.259.604 

 

€ 1.471.200 

 

€ 788.404 

 

€ 728.800 

 

Woonomgeving 

onderhoud wijk 

Buiten 

 

€ 740.000 

 

€ 742.441 

 

€ 699.797 

 

€ 42.644 

 

€ 40.203 

 

Woonomgeving 

onderhoud wijk 

Oost 

 

€ 1.083.875 

 

€ 1.267.736 

 

 € 897.118 

 

€ 370.618 

 

 € 186.757 

 

 

In 2011 was het totale financiële resultaat volgens de verantwoordingsrapportage van het IBMN voor 

Leusden ruim € 1,4 miljoen36. In 2010 was het ruim € 376.00037. Daarmee overtreft het financiële 

resultaat in beide jaren (2010 en 2011) de deelnemersbijdrage van resp. € 83.790 en € 90.090 en ook de 

taakstelling van € 500.000 om te besparen op het inkoopbudget. In 2009 kon geen resultaat worden 

gegeven, omdat de gemeente Leusden in dat jaar is toegetreden en omdat er in dat jaar nog geen 

inkoopprojecten voor Leusden waren afgerond38.  

Capaciteit, middelen en risico  

Volgens de samenwerkingsovereenkomst uit 2009 verplicht de gemeente Leusden zich gedurende de 

looptijd van de samenwerkingsovereenkomst tot afname van diensten van het IBMN voor minimaal drie 

                                                           
36 IBMN, jaarstukken 2011, 5 april 2012. 
37 IBMN, jaarverslag 2010. 
38 IBMN, jaarverslag 2009. 
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dagen per week, oftewel 126 dagen per kalenderjaar. Voor deze diensten is een deelnemersvergoeding 

gevraagd. Deze wordt voorafgaand aan het kalenderjaar op basis van het werkprogramma vastgesteld. In 

2010 en 2011 bedroegen de geraamde deelnemerskosten voor Leusden resp. € 90.090 en € 83.79039. 

Daarnaast was de gemeente Leusden bij de toetreding tot de stichting eenmalig entreegeld verschuldigd 

ter hoogte van € 12.874, alsmede een Goodwillbedrag van € 12.874. Het entreegeld zal na liquidatie van 

het IBMN binnen een maand aan de gemeente Leusden worden terugbetaald.40  

 

In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd ten aanzien van de uitvoering, verantwoording en 

afrekening. Vastgelegd is ook dat de gemeente Leusden de mogelijkheid heeft om de opdracht te herzien 

en/of de overeenkomst te ontbinden25. De samenwerking kan ook beëindigd worden als het IBMN en de 

gemeente dit gezamenlijk overeenkomen bijvoorbeeld in het geval van een faillissement van het IBMN.  

Indien er eventuele geschillen tussen de gemeente Leusden en het IBMN ontstaan, zal er overleg 

plaatsvinden tussen het stichtingsbestuur en de gemeente Leusden25.  

 

 

Meerwaarde 

Het doel van samenwerken is het creëren van meerwaarde ten opzichte van wat de gemeente Leusden 

individueel tot stand kan brengen. Dit wordt zo gesteld in de nota Inkoop en aanbestedingsbeleid uit 

201041. De meerwaarde hoeft volgens de nota niet per definitie tot een financieel voordeel te leiden. De 

meerwaarde zit in het bundelen en delen van informatie en expertise, hulpmiddelen en/of volume op 

het gebied van inkoop. Het uiteindelijk doel is het behalen van voordeel voor alle deelnemende 

gemeenten.  

 

Respondenten geven aan dat de budgethouders binnen de gemeente Leusden de meerwaarde niet of 

nauwelijks ervaren. Dat is één van de redenen dat er weerstand bestaat tegen de samenwerking. Bij de 

gemeenteambtenaren ontbreekt/ontbrak het vertrouwen in de deskundigheid van het IBMN. Dit 

probleem kan volgens respondenten door het aanstellen van een Contactpersoon Inkoop zoals in het 

nieuwe bedrijfsplan van het IBMN wordt voorgesteld verholpen worden.  

 

In het nieuwe bedrijfsplan is de meerwaarde voor de deelnemende gemeenten als volgt benoemd42: 

 De gemeente krijgt de beschikking over een professionele uitvoering van de inkooptaken en 

wordt op dit gebied dus volledig ontzorgd. 

 Dankzij de samenwerking met IBMN verzekert de gemeente zich van functiescheiding en 

rechtmatigheid van het aanbestedingsproces. 

 De gemeente behaalt dankzij de samenwerking met IBMN inkoopresultaten die beter zijn dan 

wanneer zij de inkoop zelf uitvoert. De inkoopresultaten bestaan overigens niet alleen uit 

kostenbesparingen, maar ook uit betere leveranciersprestaties. 

                                                           
39 IBMN, begroting 2011, 7 jul 2010. 
40 Samenwerkingsovereenkomst IBMN / Gemeente Leusden , 7 april 2010, artikel 2, 7, 13. 
41 Gemeente Leusden, Nota Inkoop en aanbestedingsbeleid, 1 nov 2010. 
42 IBMN, Bedrijfsplan 2013-2016 “IBMN dat zijn wij, versie 2.1, 31 jan 2013 
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In de nabije toekomst moet blijken of de gemeente Leusden deze meerwaarde ook zal gaan ervaren.  

 

Informatievoorziening 

Jaarlijks ontvangt de gemeente Leusden een jaarverslag van het IBMN, met een korte terugblik op het 

afgelopen jaar en de financiële balans en winst- en verliesgegevens. Dit betreffen geconsolideerde 

gegevens, waaruit niet de directe kosten en opbrengsten voor Leusden zijn af te leiden.  

Naast de jaarlijkse geconsolideerde verslaglegging rapporteert het IBMN per deelnemende gemeente 

sinds 2011 halfjaarlijks. Dit betreffen specifieke rapportages per gemeente. In deze rapportages wordt 

zowel financieel als kwalitatief verantwoording afgelegd over specifieke inkoopprojecten die voor 

Leusden worden uitgevoerd. In 2012 zijn deze rapportages voor Leusden niet opgesteld vanwege de 

reeds eerder genoemde discussie over de resultaatbepaling.  

De raad ontvangt deze rapportages niet. De raad wordt via de reguliere gemeentelijke planning- en 

control cyclus (bijvoorbeeld bij de bestuursrapportages en jaarrekening) op hoofdlijnen op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen m.b.t. de inkoop, als onderdeel van de bedrijfsvoering.  

Medio 2013 (volgens het nieuwe bedrijfsplan) zullen de halfjaarlijkse verantwoordingsrapportages in hun 

huidige vorm vervallen en worden vervangen door een halfjaarlijkse voortgangsrapportage die bestaat 

uit: de evaluatieresultaten van afgeronde projecten, de financiële projectresultaten, commerciële 

voortgang bij bestaande en nieuwe deelnemers, operationele voortgang, vooral in termen van de 

professionele ontwikkeling van het IBMN en haar formatie. Daarnaast zullen jaarlijks 

klanttevredenheidsrapporten worden opgesteld. De rapportages worden niet alleen uitgebracht op 

IBMN-niveau, maar ook per deelnemende gemeente. 

Evaluatie 

De gemeente Leusden is met ingang van 1 december 2009 de samenwerking met het IBMN aangegaan 

voor een periode van vier jaar tot en met 30 november 2013. Eind mei 2013 heeft de gemeente besloten 

dat de samenwerking wordt voortgezet. De overeenkomst is vervolgens voor onbepaalde tijd en de 

gemeente Leusden heeft een opzegtermijn van 12 maanden.43 

Zoals al eerder vermeld heeft eind 2012 een evaluatieonderzoek plaats gevonden. Dit onderzoek is op 

verzoek van het bestuur van het IBMN uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich met name op de 

ervaringen en beelden van de individuele deelnemers in IBMN, met als doel om te bezien of tot een 

gezamenlijk gedragen ontwikkelrichting voor IBMN kan worden gekomen. Uit het onderzoek zijn een 

tweetal speerpunten voor het IBMN naar voren gekomen. 1) Kwalitatief groeien – Het IBMN wil het huis 

op orde brengen zodat de deelnemers van IBMN een constante en consistente kwaliteit van 

dienstverlening ervaren, waardoor de weerstand om met IBMN zaken te doen afneemt en uiteindelijk 

verdwijnt. 2) Kwantitatief groeien – omdat het IBMN in haar huidige opzet en omvang te kwetsbaar is. 

De speerpunten zijn door het IBMN vervolgens uitgewerkt in het nieuwe bedrijfsplan dat al eerder 

genoemd is.  

                                                           
43 Samenwerkingsovereenkomst Stichting IBMN en Gemeente Leusden ,7 april 2010, artikel 2.  
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3.4 Sturing door college en raad- Inkoop Bureau Midden Nederland 

Sturing door raad en colllege Inkoop Bureau Midden Nederland: Onderzoeksvragen 5a t/m b 

a) Welke mogelijkheden hebben college en raad om sturing te geven aan de regionale 

samenwerking? 

b) In hoeverre maakt de raad gebruik van de mogelijkheden om te sturen op de gewenste 

resultaten en effecten van de regionale samenwerking? 

 

Sturingsmogelijkheden 

De raad is betrokken bij de kaderstelling en heeft het inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld44. In 

dit beleid is een tweetal punten specifiek voor Leusden opgenomen.  

1. De positie van de lokale ondernemers in het inkoopproces. Binnen de wettelijke kaders zal het 

Leusdense bedrijfsleven bij opdrachtverstrekking van werken en diensten zo mogelijk worden 

uitgenodigd om een offerte uit te brengen. De offertes zullen samen met andere offertes objectief 

worden beoordeeld.  

2. De gemeente wil het werkvoorzieningsschap RWa en Amfors in een voorkeurspositie brengen. Het 

werkvoorzieningsschap zal bij aanbestedingen onder de Europese drempelbedragen gevraagd worden te 

offreren wanneer zij een geschikte leverancier is. 

 

De sturingsmogelijkheden van de raad op de inkoopsamenwerking zijn beperkt. De inkoopsamenwerking 

is een samenwerking op uitvoerend niveau en daarmee met name de verantwoordelijkheid van het 

college. De sturingsmogelijkheden in het IBMN liggen met name op ambtelijk niveau, via de 

gemeentesecretaris. De gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten vormen samen het 

stichtingsbestuur van het inkoopbureau.45 De gemeentesecretaris heeft daarmee een stem in de 

besluitvorming en financiën van het IBMN. Het college stuurt door de goedkeuring voor de gunningen, al 

dan niet gemandateerd. 

                                                           
44 Gemeente Leusden, Inkoop en aanbestedingsbeleid, 17 februari 2011 
45 IMBN, jaarverslag 2009, 2010 en 2011. 
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3.4 Samenvatting bevindingen Inkoop Bureau Midden Nederland 

 

 

Onderzoeksvragen Norm score Inkoop Bureau Midden Nederland 

2. Specifiek 

beleid 

a. Wat is de aanleiding 
geweest om samen te 
werken?  

b. Waarom is voor deze 
vorm van 
samenwerking 
gekozen? 

c. Hoe is de keuze voor 
samenwerkings-
partners tot stand 
gekomen? 

d. Wat zijn de 
doelstellingen van 
regionale 
samenwerkingen? 

 

a) De deelname aan de regionale 
samenwerking is vastgelegd in 
specifiek beleid en de 
programmabegroting van de 
gemeente. 

b) Het specifieke beleid sluit aan bij het 
overkoepelende gemeentelijke 
beleid. 

c) Aan de keuze om deel te nemen aan 
de regionale samenwerking (met 
welke partners) ligt een transparante 
en consistente probleemanalyse ten 
grondslag. 

d) De doelstellingen van regionale 
samenwerkingen zijn SMART+C46 
geformuleerd. 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+/- 

 

 

- 

De samenwerking met het IBMN is vastgelegd in 

het inkoop- en aanbestedingsbeleid en wordt 

vermeld in de programmabegrotingen. De raad 

heeft in 2009 besloten om deel te nemen aan 

de samenwerking met het IBMN. 

Het specifieke beleid sluit aan bij de algemene 

visie van samenwerken. 

Er is destijds een inkoopscan uitgevoerd, keuze 

voor samenwerking is bewust gemaakt. 

Alternatieven zijn niet onderzocht. 

Doelstellingen van de samenwerking zijn niet 

SMART. Per inkoopproject worden geen 

doelstellingen geformuleerd. 

3. 

Uitvoering 

b. Hoe zijn de taken, 
bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden 
binnen de 
gemeentelijke 
organisatie verdeeld, 
met name ten aanzien 
van 
informatievoorziening, 
kaderstelling en 
besluitvorming? 

a) Afspraken zijn vastgelegd in een 
overeenkomst, waarin ook de vorm 
duidelijk is vastgelegd. 

b) De verdeling van taken, 
bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden is schriftelijk 
vastgelegd en college en raad zijn 
bekend met deze verdeling. 

c) Voor de raad, het college en de 
ambtelijke organisatie is op 
eenduidige, begrijpelijke, 
transparante en consistente wijze 
inzichtelijk wat de consequenties zijn 
van deelname in termen van beleid, 
risico, tijd, capaciteit en middelen 
voor de gemeente. 

+ 

 

+/- 

 

- 

Afspraken zijn vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst.  

Taakverdeling, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden zijn vastgelegd in de 

samenwerkingsovereenkomst. Leusden is niet 

tevreden over huidige uitvoering. Taakverdeling 

in nieuw bedrijfsplan is daarom verder 

aangescherpt. Binnen de gemeente zal een 

contactpersoon Inkoop aangesteld worden. 

Inzicht in resultaten ontbreken, met name door 

discussie over resultatendefiniëring en kwaliteit. 

In het nieuwe businessplan uit 2013 wordt een 

andere financieringssystematiek voorgesteld 

waardoor discussie over resultaten mogelijk 

niet meer aan de orde zal zijn. 

4. Resultaat 

en verant-

woording 

a. In welke mate 
beantwoorden de 
resultaten en effecten 
aan de vooraf gestelde 
doelstellingen ? 

b. Wat zijn de 
consequenties van de 
deelname in termen van 
beleid, risico, tijd, 
capaciteit en middelen 
voor de gemeente? 

c. Heeft de samenwerking 
toegevoegde waarde 
voor de deelnemende 
gemeente? 

d. Hoe, waarover en 
wanneer wordt de raad 
geïnformeerd over de 
resultaten en effecten 
(ook naast de vaste 
momenten van 
begroting en 
verantwoording)? 

a) Er worden SMART+C geformuleerde 
normen gehanteerd – die bovendien 
gerelateerd zijn aan de doelstelling 
van de regionale samenwerking – om 
de voortgang van de regionale 
samenwerking te monitoren. 

b) Voor de raad is inzichtelijk wat de 
resultaten, kosten en effecten van de 
regionale samenwerking zijn in 
relatie tot de doelstellingen. 

c) De raad beschikt over kwalitatieve en 
tijdige sturingsinformatie. 

d) De afspraken met betrekking tot het 
moment, het onderwerp en de vorm 
van informatievoorziening aan de 
raad zijn schriftelijk vastgelegd en 
worden nageleefd. ( Planning & 
control-cyclus) 

e) Er vindt periodiek een evaluatie 
plaats naar de resultaten en effecten 
van de regionale samenwerking 
(door de deelnemende gemeenten). 

- 

 

 

- 

 

n.v.t. 

 

 

+/- 

 

 

+ 

Er bestaat geen consensus over de 

resultaatbepaling. Er worden per inkoopproject 

geen SMART doelstelingen geformuleerd en er is 

geen inzicht of doelstellingen gerealiseerd 

worden.  

IBMN rapporteert halfjaarlijks, maar de 

rapportages zijn onvolledig doordat Leusden niet 

de benodigde informatie aanlevert. De raad 

wordt geïnformeerd, via gemeentelijke 

bestuursrapportages en jaarrekening als 

onderdeel van bedrijfsvoering.  

In het nieuwe bedrijfsplan staan afspraken over 

wijze van verantwoording 

Eind 2012 is het IBMN geëvalueerd en dit heeft 

geleid tot een nieuw bedrijfsplan. Hierin staat 

dat jaarlijks klanttevredenheidsrapporten per 

gemeente worden opgesteld. 

                                                           
46

 SMART+C staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Consistent. 



38 

 

5.Sturing a. Welke mogelijkheden 
hebben college en raad 
om sturing te geven aan 
regionale 
samenwerking? 

b. In hoeverre maakt de 

raad gebruik van de 

mogelijkheden om te 

sturen op de gewenste 

resultaten en effecten 

van regionale 

samenwerking? 

 

a) De raad is betrokken bij de 
beleidsvorming. 

b) De raad heeft een volledig en 
eenduidig beeld over zijn 
mogelijkheden om de resultaten 
van de regionale samenwerking te 
beïnvloeden. 

c) De gemeente beschikt over een 
instrumentarium om aan te sturen. 

d) De raad maakt een transparante 
en onderbouwde afweging 
wanneer hij welke instrumenten 
inzet. 

n.v.t. 

n.v.t. 

 

+ 

n.v.t. 

De raad heeft het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid vastgesteld en de 

samenwerking goedgekeurd. 

De sturingsmogelijkheden van de raad zijn 

beperkt.  

Via deelname van de gemeentesecretaris in het 

bestuur van het IBMN kan de gemeente invloed 

uitoefenen.  

De raad zet m.b.t. het IBMN geen instrumenten 

in.  

* Ten aanzien van vraag 4 en 5 heeft de rekenkamercommissie een oordeel achterwege gelaten, omdat de inkoop 

bedrijfsvoering betreft en daarmee de verantwoordelijkheid is van het college en de sturing van de raad minder aan de orde is. 
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Hoofdstuk 4 GGD Midden Nederland 

4.1 Algemeen  

 Specifiek beleid GGD Midden Nederland: onderzoeksvragen 2a t/m d 

a) Wat is de aanleiding geweest om samen te werken? 

b) Waarom is voor deze vorm van samenwerking gekozen? 

c) Hoe is de keuze voor samenwerkingspartners tot stand gekomen? 

d) Wat zijn de doelstellingen van regionale samenwerkingen? 

 

Aanleiding en vorm 

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland (GGD MN) is één van de 25 GGD’s die er 

in Nederland zijn. De GGD’s voeren voor de gemeente taken uit die wettelijk verplicht zijn op het gebied 

van de gezondheidszorg. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg)47 en betreffen 

ondermeer gezondheidsvoorlichting, jeugdgezondheidszorg (incl. rijksvaccinatieprogramma), openbare 

geestelijke gezondheidszorg, infectieziektebestrijding, medische milieukunde.  

Dit onderzoek richt zich op de taken die de GGD Midden-Nederland uitvoert in het kader van de 

jeugdgezondheidszorg (JGZ). De taken die gemeenten hebben op het gebied van de 

jeugdgezondheidszorg, zijn vastgelegd in het besluit 

Jeugdgezondheidszorg en in het landelijk basispakket JGZ. Het 

basispakket betreft o.a. de onderzoeken van kinderen op het 

consultatiebureau en op school en het geven van voorlichting 

over gezondheid, opvoeding en ontwikkeling voor 0-19 jarigen.  

Naast de basistaken voeren de GGD’s diverse taken uit op 

verzoek van de individuele gemeenten, het zogeheten maatwerkdeel. Een deel van die maatwerktaken 

wordt collectief ingevuld in samenspraak met de andere samenwerkende gemeenten binnen de GGD en 

deels kan de gemeente deze vrij invullen: het individuele maatwerkdeel. Bij het invullen van het 

maatwerkdeel kunnen gemeenten inspelen op de gezondheidssituatie in de gemeente of in de regio.  

De GGD Midden Nederland heeft medio 2012 een nieuw besturingsmodel ontwikkeld, het GGD-huis48. 

Met dit nieuwe besturingsmodel zijn de GGD taken verdeeld naar drie verdiepingen. De begane grond 

staat voor de taken die gemeenten lokaal kunnen invullen. Op de begane grond bevinden zich taken die 

invulling geven aan de lokale ambities van individuele gemeenten. Dit zijn beleidsrijke taken, die een 

grote betrokkenheid van de gemeente vragen. De eerste verdieping bestaat uit beleidsrijke taken die 

worden uitgevoerd binnen een regionaal, multidisciplinair netwerk, met grote betrokkenheid van de 

gemeenten. In het dak van het huis bevinden zich de beleidsarme taken. Dit zijn taken waarvan de wet 

voorschrijft dat het geregeld moet worden. De gemeente heeft weinig bemoeienis met de uitvoering van 

deze taken. Het zijn taken die gemeenten en burgers beschermen tegen gezondheidsrisico’s. In 

                                                           
47

 Wet publieke gezondheid(Wpg), 19 jan 2012 
48 GGD Midden Nederland, Begroting 2013, 1st wijziging, 21 maart 2013. 
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onderstaand figuur van het GGD huis is weergegeven welke JGZ taken de GGD Midden Nederland in 

2012 voor Leusden uitvoert49. 

 

 

Gezondheidsmonitor  

Rijksvaccinatieprogramma 

 Psychotrauma jeugd 

Leskisten/gezonde school vignet  

Seksuele gezondheid 

 

 

Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0- 19 jaar 

 

 

Overleg met buurtnetwerken 

Coördinatie Centrum Jeugd en Gezin 

Project Gezonde school en genotmiddelen 

Opvoedondersteuning 

Extra indicatiecontacten (inclusief prenatale ondersteuning) 

Inloop weeghalfuur 

Afstemming en structureel overleg peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven 

Inzet DMOP vroegsignalering 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 

 

Voor wat betreft het basistakenpakket voor de Jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 19 jarigen is de 

gemeente verplicht de taken af te nemen bij de GGD, deels via het basispakket en deels via 

maatwerktaken. Voor een deel is de gemeente vrij in de keuze voor de aanbieder. Vóór 2010 werd de 

jeugdgezondheidszorg voor de groep 0-4 jarigen uitgevoerd door Beweging 3.0. Naar aanleiding van 

onderzoek en advies door Van Naem en Partners in september 2008 is besloten jeugdgezondheidszorg 

integraal te benaderen en met ingang van 1 januari 2010 hebben de gemeenten uit de regio Eemland de 

                                                           
49

 Bron: GGD Midden Nederland, verantwoording maatwerk Jeugdgezondheidszorg 2012 Regio Eemland 
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zorg voor de JGZ 0-4 jaar overgeheveld naar de GGD Midden Nederland. Sindsdien is dus sprake van een 

integrale JGZ. Deze overheveling heeft voor de gemeenten budgetneutraal plaats gevonden50. 

Samenwerkingspartners 

In de jaren 2007 en 2008 werd samengewerkt met de GGD Eemland, waarbij de aansturing onderdeel 

was van het Gewest Eemland waar tot dan toe meerdere samenwerkingen onder vielen. Per 1 januari 

2009 is de GGD Eemland samengevoegd met de GGD Midden Nederland en heet het 

samenwerkingsverband GGD Midden Nederland. Reden voor de samenvoeging was dat uit een 

onderzoek uit 200751 bleek dat de omvang van de GGD Eemland te kleinschalig, en daardoor te 

kwetsbaar was om in de toekomst tegen aanvaardbare kosten dienstverlening te bieden op een 

minimaal aanvaardbaar kwaliteitsniveau. Er zijn vier scenario’s onderzocht. Het scenario van fusie was 

daarbij zowel op het gebied van kwaliteit als prijs het beste alternatief.52  

De gemeenteraad van Leusden heeft in mei 2008 ingestemd met het voorstel om de GGD Eemland en de 

GGD Midden Nederland samen te voegen. Het doel van de samenvoeging is dat door schaalvergroting 

met eenzelfde budget kwaliteitsverhoging wordt bereikt.53 De verwachting is dat de GGD Midden 

Nederland een basispakket van diensten zal kunnen bieden waarvoor de inwonerbijdrage lager is dan 

het huidige niveau. De inwonersbijdrage voor de GGD Eemland was in 2007 € 15,38 per inwoner en voor 

de GGD Midden Nederland € 12,20 per inwoner. De verwachting was dat de inwonersbijdrage na de 

fusie in 2012 € 13,20 zou gaan bedragen54. In werkelijkheid bedroeg de inwonersbijdrage voor Leusden 

in 2011 volgens de jaarrekening van de GGD Midden Nederland € 14,05. Dit bedrag is inclusief een extra 

bijdrage van € 2,47 per inwoner die in de jaren 2010 en 2011 in rekening wordt gebracht bij de 

Eemlandgemeenten, waar ook Leusden toebehoort. Volgens het raadsvoorstel uit mei 2011 bij de 

ontwerpbegroting 2012 van de GGD-MN bedraagt de inwonersbijdrage voor 2012 € 12,30 per inwoner. 

Binnen de GGD Eemland werd samengewerkt met 7 gemeenten, t.w. Amersfoort, Baarn, Bunschoten, 

Eemnes, Soest en Woudenberg. Voordat definitief besloten werd tot samenvoeging met GGD Midden 

Nederland heeft de gemeente Leusden overwogen om samen te gaan met de GGD Utrecht, vanwege 

praktische redenen met het oog op de toekomstige veiligheidsregio Utrecht. De GGD Utrecht had echter 

geen behoefte aan samenvoeging55. Vervolgens is aansluiting gezocht bij de GGD Midden Nederland. 

Binnen de GGD Midden Nederland werken momenteel 25 gemeenten uit de regio samen. Daarmee 

verleent de GGD diensten aan ruim 900.000 inwoners en is qua omvang de derde GGD van Nederland. 

 

Doelstellingen 

De doelstellingen van de gemeente Leusden op het gebied van de jeugdgezondheidszorg liggen vast in 

prestatieveld 2 van het Wmo-beleidskader56. Dit prestatieveld richt zich op ondersteuning van jeugdigen 

                                                           
50 Gemeente Leusden, B&W besluit Begrotingswijziging GGD 2010, 23 mrt 2010. 
51

 Van Naem en Partners, Haalbaarheidsstudie samenwerking GGD Eemland en GGD Midden Nederland, juni 2007. 
52 Gemeente Leusden, raadsvoorstel “richtingkeuze samengaan GGD Eemland en Midden Nederland, 29 mei 2008. 
53 Gemeente Leusden, conceptverslag Avond van Leusden, 24 april 2008 en raadsvoorstel Toekomst Gewest Eeemland, 29 mei 2008. 
54 Memo van college aan gemeenteraad, Toetreding gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland, 4 nov 2008. 
55 Gemeente Leusden , conceptverslag avond van Leusden, 24 april 2008. 
56 Gemeente Leusden, Wmo beleidskader 2012-2015, april 2011, vastgesteld door de raad op 19 mei 2011. 
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en ouders met problemen bij het opgroeien en opvoeden. De jeugdgezondheidszorg is hier onderdeel 

van. De gemeente Leusden heeft een aantal doelstellingen geformuleerd die grotendeels SMART zijn. De 

doelstellingen zijn vertaald naar activiteiten in een uitvoeringsprogramma57 en vervolgens naar 

maatwerkafspraken met de GGD Midden Nederland. De gemeente Leusden heeft drie voorbeelden 

aangeleverd van maatwerkafspraken uit 2012 met doelstellingen uit het Wmo beleidskader en 

bijbehorende prestaties. De prestaties zijn opgenomen in een overeenkomst tussen de gemeente en de 

GGD MN. Per maatwerktaak worden de activiteiten, de prestaties en de bijbehorende kosten 

omschreven. De overeenkomst bevat ook afspraken over de financiële en inhoudelijke verantwoording. 

De verantwoording moet volgens de overeenkomst inzicht bieden in geleverde prestaties en bereikte 

resultaten. In de overeenkomst staat ook vermeld wanneer de verantwoordingsinformatie aangeleverd 

moet worden.58  

Tabel 4.1 Doelstelling jeugdgezondheidszorg met bijbehorende maatwerktaken 

Doelstelling JGZ 

Wmo beleidskader 

Maatwerkafspraken  Prestaties in kosten (in €) en aantallen over 

het jaar 2012 (overeenkomst 

maatwerkdeel 2012) 

Alle kinderen en jongeren worden gevolgd 

in hun ontwikkeling en waarnodig 

vroegtijdig bijgestuurd en doorverwezen. 

Inzet van extra indicatiemomenten 

van de GGD MN, inzet van DMOP- 

vroegsignaleringsinstrument (15 

min extra) en door inzet van de 

coördinatie van het CJG.  

 

10% extra indicatiecontacten, 211 

indicatieconsulten en 40 huisbezoeken. 

Kosten: € 9.968 

Samen starten: 15 min extra consult bij 8 

weken.  

Kosten: € 5.139 

Inzet CJG: 9 uur gedurende 46 weken. 

Kosten: € 27.738 

In 2015 is het alcoholgebruik onder 

jongeren tussen 12 en 18 jaar afgenomen 

met 5% en het bingedrinken
59

 met 5%. 

GGD MN geeft jaarlijks een 

voorlichtingsbijeenkomsten/ 

(project gezonde school en 

genotmiddelen) aan de kinderen 

van groep 7/8 van de basisschool. 

 

 

Het project is een maatwerkafspraak 

gebaseerd op het lokale gezondheidsbeleid 

waarvoor een apart contract is afgesloten 

met een landelijke organisatie..Het is niet 

opgenomen in de overeenkomst 

maatwerkafspraken 2012 en 

verantwoording 2012 met de GGD. 

Er is een sluitend systeem voor kinderen 

van 0-4 jaar waarbinnen taal en 

ontwikkelingsachterstanden vroegtijdig 

worden onderkend en aangepakt. 

Inzet van extra indicatiemoment 

en/of uitvoering protocol 

outreachend werken,  

Structureel overleg met 

peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven o.a. gericht op 

vroegsignalering van 

ontwikkelingsachterstanden. 

155 contacten zuigelingenbureaus, 91 

contacten kleuterbureaus en 13 

huisbezoeken. Kosten: € 4.045 

 

14 indirecte uren wijkverpleegkundige voor 

6 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 

incl. voorbereidingstijd en afhandeling. 

Kosten: € 339.  

                                                           
57 Uitvoeringsprogramma Wmo 2012- prestatieoverzicht behorend bij Wmo beleidskader 2012-2015. 
58 Gemeente Leusden, Overeenkomst maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg 2012, 6 mrt 2012. 
59 Binge-drinken wil zeggen in korte tijd(bij één gelegenheid) véél drinken (5 drankjes of meer). 
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4.2 Uitvoering van de GGD Midden Nederland binnen de gemeente Leusden 

 

Uitvoering GGD Midden Nederland: onderzoeksvraag 3a 

a) Hoe zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke 

organisatie verdeeld, met name ten aanzien van informatievoorziening, kaderstelling en 

besluitvorming? 

 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  

De gemeente heeft in het kader van de algemene gezondheid als taak om de regie op het 

gezondheidsbeleid te voeren en als onderdeel hiervan heeft de gemeente de zorg voor de instelling en 

instandhouding van de GGD. De GGD is het instrument van de gemeente om de 

gezondheidsdoelstellingen te realiseren.  

Binnen de gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland wordt gewerkt met een Algemeen 

Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De portefeuillehouders volksgezondheid van de 25 

deelnemende gemeenten vormen het AB. Het AB vergadert minstens tweemaal per jaar. In de 

gemeenschappelijke regeling is het stemrecht geregeld. Dit is afhankelijk van de grootte van de 

gemeente.60 Het DB bestaat uit 7 leden die worden voorgedragen uit het AB. Het DB vergadert ongeveer 

acht keer per jaar.  

Met ingang van 1 januari 2013 heeft de GGD MN een nieuw besturingsmodel (zie ook paragraaf 4.1). 

Met dit nieuwe besturingsmodel is een nieuwe onderverdeling gemaakt in de GGD taken en daarnaast is 

er een nieuwe manier van werken geïntroduceerd. Er zijn regionale adviescommissies ingesteld. Dit zijn 

regionale commissies waarin bestuurders/portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten zitting 

hebben. De gemeente Leusden maakt deel uit van de regionale adviescommissie Eemland. Volgens 

respondenten kan de gemeente Leusden door middel van de regionale adviescommissie de aansturing 

van de JGZ meer in eigen hand houden. Er is afgesproken dat de adviezen van de regionale 

adviescommissies integraal overgenomen worden door het bestuur van de GGD MN, aldus 

respondenten.  

Binnen de gemeente Leusden stelt een beleidsambtenaar de zienswijzen voor de jaarstukken en de 

conceptbegroting op voor het college en de raad. Na vaststelling door het college worden de zienswijzen 

aangeboden aan de raad.  

Sinds 2013 is er binnen de gemeente een kwaliteitsfunctionaris die verantwoordelijk is voor de 

coördinatie op verbonden partijen. Deze functionaris moet o.a. de deadlines bewaken voor het 

aanleveren van de jaarstukken en begrotingen. De beleidsambtenaar blijft inhoudelijk verantwoordelijk. 

Gedurende het onderzoek was nog niet duidelijk hoe deze taakverdeling in de praktijk uitwerkt. 

 

                                                           
60 Gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland, 1 januari 2009, artikel 8.  
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4.3 Resultaten en verantwoording GGD Midden Nederland 

 

Resultaten en verantwoording GGD Midden Nederland: onderzoeksvragen 4a t/m d 

a) In welke mate beantwoorden de resultaten en effecten aan de vooraf gestelde 

doelstellingen? 

b) Wat zijn de consequenties van de deelname in termen van beleid, risico, tijd, capaciteit en 

middelen voor de gemeente? 

c) Heeft de samenwerking toegevoegde waarde voor de deelnemende gemeente? 

d) Hoe, waarover en wanneer wordt de raad geïnformeerd over de resultaten en effecten 

(ook naast de vaste momenten van begroting en verantwoording)? 

 

Resultaten  
Jaarlijks krijgt de gemeente Leusden een GGD-verantwoording over de regio Eemland. Hierin is de 

informatie per deelnemende Eemland-gemeente opgenomen. Er wordt verantwoord welke resultaten 

het afgelopen jaar zijn gerealiseerd voor zowel het uniforme deel als het maatwerkdeel. Per taak wordt 

een korte omschrijving gegeven van de activiteiten, de doelstelling wordt kort weergegeven en de 

gerealiseerde prestaties en de kosten worden vermeld. De resultaten worden weergegeven op het 

niveau van output (uren, aantallen en bedragen) en niet op het niveau van outcome/maatschappelijk 

effect. In de rapportages wordt geen verband gelegd tussen de werkelijk gerealiseerde prestaties en de 

afgesproken prestaties. Daarnaast wordt met betrekking tot de JGZ jaarlijks verantwoord over de 

maatwerktaken. In deze rapportage wordt per maatwerktaak kort, zowel tekstueel als cijfermatig, 

weergegeven wat er in dat jaar gedaan is,. Er wordt in deze rapportage geen directe relatie gelegd met 

datgene wat afgesproken is.  

De verantwoordingsrapportages zijn voortdurend aan verandering onderhevig en worden volgens 

respondenten jaarlijks beter en voldoen steeds meer aan de wensen van de gemeenten. De reden 

hiervan is de invoering van het digitaal dossier JGZ met ingang van 2010. In dit digitale dossier wordt 

allerlei basisinformatie vastgelegd. Met behulp van het digitaal dossier JGZ kan 

verantwoordingsinformatie en managementinformatie gegenereerd worden en kunnen de resultaten 

gemonitord worden.  

De rekenkamercommissie heeft voor drie maatwerktaken de overeengekomen prestaties en de 

gerealiseerde prestaties voor 2012 naast elkaar gezet in onderstaand overzicht. Deze informatie is 

afkomstig uit de overeenkomst maatwerktaken 2012 en de verantwoording maatwerktaken. In het 

verantwoordingsdocument komen de gerealiseerde kosten per maatwerktaak exact overeen met de 

begrote kosten uit de maatwerkovereenkomst, terwijl de realisatie van de prestaties niet geheel 

overeenkomen met datgene wat afgesproken is. Een directe relatie met de afgesproken prestaties en de 

gerealiseerde prestaties en kosten wordt niet gelegd.  
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Tabel 4.2 Gerealiseerde resultaten maatwerktaken JGZ in relatie tot doelstellingen (2012). 

Maatwerkafspraak en doel Afgesproken prestatie 

(overeenkomst maatwerk 2012) 

Gerealiseerde prestatie (verantwoording 

2012) 

Extra indicatiecontacten 
 
Een contactmoment op indicatie vindt 
plaats in vervolg op een regulier 
contactmoment of op verzoek van derden. 
De rol van JGZ is om het probleem te 
verhelderen, advies te geven of te 
geleiden naar de juiste vorm van zorg van 
andere organisaties. 

10 % extra indicatiecontacten 

211 indicatieconsulten en 40 

huisbezoeken. Kosten: € 9.968 

 

Aantal reguliere contactmomenten 

zuigelingen: 2.410 

Aantal contactmomenten zuigelingen op 

indicatie: 245= 10,2 % 

Aantal reguliere contactmomenten peuters: 

960. 

Aantal contactmomenten peuters op 

indicatie: 214 = 22.3% 

 

Kosten: € 9.968 

Outreached werken 
 
Er wordt gewerkt volgens een protocol 
outreached werken. Ouders worden 
gebeld na niet verschijnen zonder bericht. 
Wanneer telefonisch contact niet tot 
gewenst resultaat leidt, wordt een 
huisbezoek gebracht.  

91 contacten kleuterbureaus en 13 

huisbezoeken. 

Kosten: € 4.045  

 

Aantal huisbezoeken: 15 

Kosten: € 4.045 

Structureel overleg met peuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven. 
 
De eerste jaren van een kind zijn belangrijk 
voor de ontwikkeling. Veel kinderen 
brengen in deze jaren enkele uren per 
week door in een peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf. Regelmatige afstemming 
biedt de mogelijkheid om vroegtijdig een 
sluitende aanpak voor kinderen en ouders 
te bieden. 

6 peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven incl. 

voorbereidingstijd en afhandeling. 

Kosten: € 344 

1x structureel overleg met peuterspeelzaal, 

veel overleg geweest op kindniveau per e-

mail.  

Dit is niet goed geregistreerd volgens de 

verantwoordingsrapportage 2012.  

Kosten: € 344 

 

 

De totale financiële bijdrage van de gemeente Leusden voor de GGD Midden Nederland –JGZ in de jaren 

2009 t/m 2012 staat in de volgende tabel en is afgeleid uit de gemeentelijke programmabegrotingen en 

rekeningen en diverse subsidiebeschikkingen. 
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Tabel 4.3 Financiële bijdrage gemeente Leusden aan GGD Midden Nederlang t.b.v. JGZ (2009 t/m 2012) 

        

    2009 2010 2011 2012 

Basistaken € 420.045 € 347.400 € 401.900 € 351.903 

Electronisch      

kinddossier 

€ 33.022 

 

€ 83.400 

 

€ 30.300 

 

€ 30.470 

 

Basistaken 

uniform 0-4 jaar  

€ 368.925 

uitgevoerd door 

Beweging 3.0 

€ 376.303 € 357.300 

 

€ 359.800 

 

Maatwerk 0-4 jaar  € 29.806  

uitgevoerd door 

Beweging 3.0 

€ 30.402 € 23.900 

 

€ 24.470 

 

Totaal € 851.798 € 837.505 € 813.600 € 766.643 

Bron: Programmarekening 2009, 2010, 2012, programmabegroting 2012, subsidiebeschikking 2009 Ouder en kindzorg, 1 dec 

2008, subsidiebeschikking 2010, Ouder en kindzorg, 22 dec 2009, overeenkomst maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg 2011, 18 

mrt 2011 

Risico’s en meerwaarde                                                                  

In de paragraaf verbonden partijen van de programmabegrotingen wordt bij de GGD als risico het 

ondernemersrisico genoemd met de volgende toelichting. “Een deel van de omzet van de GGD bestaat 

uit markttaken die niet gerelateerd zijn aan contractafspraken (m.n. reizigersvaccinaties, forensische 

diensten). Bij lagere dan geraamde opbrengsten kan er sprake zijn voor onvoldoende dekking van 

personele capaciteit en de bijbehorende overheadkosten. Om dit risico te kunnen ondervangen wordt 

daar waar mogelijk gewerkt met flexibele contracten en is een risicofonds ingesteld.” In de 

programmabegroting 2013 van de gemeente staat als risico bij de GGD het volgende vermeld: “een 

belang van 3% en een negatief resultaat van € 193.200”. Tevens wordt het eigen en vreemde vermogen 

weergegeven. Deze cijfers in de programmabegroting 2013 hebben betrekking op het jaar 2011. 

Het nadelig saldo van baten en lasten over een begrotingsjaar, voor zover niet op andere wijze gedekt 

kan worden, wordt over de gemeenten omgeslagen op basis van inwonertal61. Het aandeel van Leusden 

is daarmee ca. 3% (aantal inwoners Leusden: 28.609, totaal inwoners GGD MN gemeenten: 917.427 per 

jan 201162). Respondenten noemen het financiële risico gering. Inhoudelijk ziet men nog wel een risico 

vanwege het feit dat andere gemeenten andere (collectieve) maatwerktaken wensen dan de gemeente 

Leusden. 

                                                           
61 Gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland, 1 jan 2009. 
62 GGD MN, jaarrekening 2011, bijlage 3 
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Uittreding uit de gemeenschappelijke regeling is mogelijk na besluit van de gemeenteraad en treedt in 

werking één jaar na 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin tot uittreding is besloten.63 

Eventuele kosten van uittreding zijn niet bekend.  

De meerwaarde voor de gemeente Leusden voor het samengaan van de GGD Eemland met de GGD 

Midden Nederland in 2008 was het verminderen van de kwetsbaarheid en handhaven van de kwaliteit 

tegen aanvaardbare kosten. Ook in financieel opzicht is er een meerwaarde. In 2007 bedroeg de 

inwonersbijdrage voor de GGD Eemland € 15,38 en in 2012 bedroeg de inwonersbijdrage voor de GGD 

Midden Nederland € 12,30. Destijds werd ook gesteld dat schaalvergroting noodzakelijk is om te voldoen 

aan de kwalitatieve normen van de inspectie volksgezondheid64. Respondenten ervaren momenteel met 

name de inhoudelijke deskundigheid van de GGD Midden Nederland als een meerwaarde van de 

samenwerking. Met het instellen van de regiocommissie Eemland wordt nog meer meerwaarde ervaren. 

De meerwaarde zit in taakverdeling, het hebben van sparringpartners en de aanwezigheid van meer 

slagkracht en invloed, aldus respondenten. 

 

De samenwerking met de GGD MN wordt niet periodiek of standaard geëvalueerd. Wel voert de GGD 

MN zelf vierjarige monitors uit. Deze monitors geven informatie over de gezondheid van de jeugd65. De 

monitors vormen de basis voor kaders en richtlijnen voor nieuw beleid, zo blijkt uit de interviews. De 

monitors worden ook beschikbaar gesteld aan de raad.  

 

Informatievoorziening 

Via de programmabegrotingen wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de GGD Midden Nederland. 

Er wordt o.a. ingegaan op het algemene doel van de samenwerking, het financiële en bestuurlijke 

belang, het eigen en vreemde vermogen, het risico, het verwachte financiële resultaat, de 

ontwikkelingen en de beleidsvoornemens van de GGD. Daarnaast ontvangt de raad één keer per 6 

weken een raadsinformatiebrief, waarin hij geïnformeerd wordt over actuele zaken.  

 

Meer specifieke informatie over de GGD Midden Nederland wordt aangetroffen in de begroting en de 

jaarrekening van de GGD, die jaarlijks opgesteld worden. De begroting moet volgens afspraken in de 

gemeenschappelijke regeling voor 1 april (voor het komende begrotingsjaar) toegestuurd zijn aan de 

raden van de deelnemende gemeenten. De raden hebben de mogelijkheid om binnen twee maanden na 

ontvangst hun zienswijzen naar voren te brengen. Uiterlijk 1 juli moet de begroting door het AB van de 

GGD worden vastgesteld. De jaarrekening van de GGD wordt uiterlijk 1 mei toegestuurd ter kennisname 

naar de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten en wordt uiterlijk 1 juli door het AB 

vastgesteld. Volgens respondenten ontvangt de gemeente Leusden de betreffende informatie tijdig, 

zoals afgesproken. Dat neemt niet weg dat de huidige termijnen niet goed aansluiten bij de 

gemeentelijke P&C-cyclus en de vergadercycli van de raad. Volgens respondenten kan de raad daarom 

                                                           
63 Gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland, 1 jan 2009, art. 29.  
64

 Gemeente Leusden, raadsvoorstel “richtingkeuze samengaan GGD Eemland en Midden Nederland, 29 mei 2008. 
65 WWW.ggdatlas.nl, GGD MN, Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010, Leusden. 

http://www.ggdatlas.nl/
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nauwelijks invloed uitoefenen en sturen. Daarom is zoals al eerder vermeld in hoofdstuk 3 door de raad 

(op 30 mei 2013) besloten tot een nieuwe werkwijze verbonden partijen. 

Sinds 2009 geeft de GGD Midden Nederland twee tot drie keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit 

om raadsleden, portefeuillehouders en ambtenaren van de 25 gemeenten in de regio op de hoogte te 

houden van de ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid, het GGD-beleid en het lokale 

gezondheidsbeleid.66 

Zoals al eerder vermeld rapporteert de GGD Midden Nederland sinds 2010 met behulp van het 

digitaal dossier JGZ. Deze specifieke verantwoordingsinformatie is nog in ontwikkeling. De raad 

ontvangt deze informatie niet.  

 

4.4 Sturing door college en raad- GGD Midden Nederland 

Sturing door raad en colllege GGD Midden Nederland 

Onderzoeksvragen 5a t/m b: 

a) Welke mogelijkheden hebben college en raad om sturing te geven aan de regionale 

samenwerking? 

b) In hoeverre maakt de raad gebruik van de mogelijkheden om te sturen op de gewenste 

resultaten en effecten van de regionale samenwerking? 

 

Sturingsmogelijkheden 

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven hebben college en raad diverse mogelijkheden om te sturen. De wijze 

waarop de gemeente Leusden stuurt ten aanzien van de GGD Midden Nederland wordt hieronder 

toegelicht.  

Sturen bij beleidsvorming 

De inhoud van het basispakket is landelijk vastgelegd. Het is een uniformpakket, waarbij de gedachte is 

dat alle kinderen in Nederland het recht hebben op dezelfde zorg. De gemeente kan voor wat betreft dat 

deel dus niet sturen op de inhoud van de afspraken. Voor wat betreft het maatwerkpakket heeft de 

gemeente wel keuzeruimte. De gemeenteraad is betrokken door het vaststellen van doelen op het 

gebied van de jeugdgezondheidszorg in het Wmo-beleidskader (prestatieveld 2). Deze doelen zijn 

vertaalt naar activiteiten in een uitvoeringsprogramma en op basis daarvan worden de 

maatwerkafspraken jaarlijks vastgesteld door het college.  

 

Sturen door middel van financiën  

Door middel van het vaststellen van een zienswijze bij de begroting en jaarrekening van de GGD Midden 

Nederland heeft de raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Deze zienswijzen worden opgesteld 

door de beleidsambtenaar en door het college aan de raad voorgesteld. Respondenten geven aan dat de 

                                                           
66 Nieuwsbrief GGD-MN, feb 2009, mei 2009, juli 2009, feb 2010, juni 2010 
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raad in de praktijk de afgelopen jaren geen wijzigingen heeft aangebracht in de voorgestelde zienswijzen. 

Zoals al eerder vermeld vindt de raad zelf dat ze nauwelijks invloed uit kan oefenen en kan sturen. 

 

Sturen/beïnvloeden in het bestuur van de samenwerking  

Via het Algemeen Bestuur kan de gemeente Leusden ook invloed uitoefenen op de GGD-Midden 

Nederland. De portefeuillehouder volksgezondheid is lid van het AB. De leden hebben een meervoudig 

stemrecht. Het aantal stemmen wordt bepaald door het inwonertal van de gemeente. Voor de 

gemeente Leusden betekent dat het lid twee stemmen heeft in het AB67, bestaande uit totaal 25 leden. 

In de praktijk is de invloed van Leusden in het AB beperkt, maar door het instellen van de eerder 

genoemde regionale adviescommissie Eemland kan de gemeente Leusden volgens respondenten in de 

toekomst meer sturen en invloed uitoefenen. 

 

4.5 Samenvatting bevindingen GGD Midden Nederland 

 

 

Onderzoeksvragen Norm score GGD Midden Nederland 

2. Specifiek 

beleid 

a. Wat is de aanleiding 
geweest om samen te 
werken?  

b. Waarom is voor deze 
vorm van 
samenwerking 
gekozen? 

c. Hoe is de keuze voor 
samenwerkings-
partners tot stand 
gekomen? 

d. Wat zijn de 
doelstellingen van 
regionale 
samenwerkingen? 

a) De deelname aan de regionale 
samenwerking is vastgelegd in 
specifiek beleid en de 
programmabegroting van de 
gemeente. 

b) Het specifieke beleid sluit aan bij het 
overkoepelende gemeentelijke 
beleid. 

c) Aan de keuze om deel te nemen aan 
de regionale samenwerking (met 
welke partners) ligt een transparante 
en consistente probleemanalyse ten 
grondslag. 

d) De doelstellingen van regionale 
samenwerkingen zijn SMART+C68 
geformuleerd. 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

De samenwerking met de GGD is vastgelegd in 

het Wmo-beleidskader 2012-2015 en in de 

paragraaf “verbonden partijen” van de 

gemeentelijke begrotingen.  

Het specifieke beleid sluit aan bij het 

overkoepelende beleid dat de gemeente 

Leusden bij voorkeur samenwerkt in de regio 

Eemland. Binnen de GGD MN wordt gewerkt 

met regionale adviescommissies. Leusden zit in 

de regio adviescommissie Eemland. 

Voor deelname met GGD MN is een scenario-

anlayse uitgevoerd en raad heeft in 2011 

besloten tot een fusie van GGD Eemland met 

GGD MN. 

Doelstellingen zijn SMART en vertaalt in 

maatwerkafspraken en prestaties. 

3. 

Uitvoering 

c. Hoe zijn de taken, 
bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden 
binnen de 
gemeentelijke 
organisatie verdeeld, 
met name ten aanzien 
van 
informatievoorziening, 
kaderstelling en 
besluitvorming? 

a) Afspraken zijn vastgelegd in een 
overeenkomst, waarin ook de vorm 
duidelijk is vastgelegd. 

b) De verdeling van taken, 
bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden is schriftelijk 
vastgelegd en college en raad zijn 
bekend met deze verdeling. 

c) Voor de raad, het college en de 
ambtelijke organisatie is op 
eenduidige, begrijpelijke, 
transparante en consistente wijze 
inzichtelijk wat de consequenties zijn 
van deelname in termen van beleid, 
risico, tijd, capaciteit en middelen 
voor de gemeente. 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+/- 

In de gemeenschappelijke regeling zijn 

afspraken en vorm vastgelegd. Jaarlijks wordt 

een overeenkomst mbt maatwerktaken 

opgesteld. 

De verdeling van taken en verantwoordelijkheid 

is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling 

die door de raad is vastgesteld.  

De investering in tijd, geld, capaciteit is deels 

terug te vinden in de algemene 

sturingsdocumenten van de gemeente, zoals 

programmabegroting en programmarekening. 

Ook wordt daar globaal ingegaan op de hoogte 

van de risico’s. 

                                                           
67 Gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland, 1 jan 2009, art. 8. 
68 SMART+C staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Consistent. 
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4. Resultaat 

en verant-

woording 

a. In welke mate 
beantwoorden de 
resultaten en effecten 
aan de vooraf gestelde 
doelstellingen ? 

b. Wat zijn de 
consequenties van de 
deelname in termen van 
beleid, risico, tijd, 
capaciteit en middelen 
voor de gemeente? 

c. Heeft de samenwerking 
toegevoegde waarde 
voor de deelnemende 
gemeente? 

d. Hoe, waarover en 
wanneer wordt de raad 
geïnformeerd over de 
resultaten en effecten 
(ook naast de vaste 
momenten van 
begroting en 
verantwoording)? 

a) Er worden SMART+C geformuleerde 
normen gehanteerd – die bovendien 
gerelateerd zijn aan de doelstelling 
van de regionale samenwerking – om 
de voortgang van de regionale 
samenwerking te monitoren. 

b) Voor de raad is inzichtelijk wat de 
resultaten, kosten en effecten van de 
regionale samenwerking zijn in 
relatie tot de doelstellingen. 

c) De raad beschikt over kwalitatieve en 
tijdige sturingsinformatie. 

d) De afspraken met betrekking tot het 
moment, het onderwerp en de vorm 
van informatievoorziening aan de 
raad zijn schriftelijk vastgelegd en 
worden nageleefd. ( Planning & 
control-cyclus) 

e) Er vindt periodiek een evaluatie 
plaats naar de resultaten en effecten 
van de regionale samenwerking 
(door de deelnemende gemeenten). 

 

+/- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

+/- 

 

 

+/- 

 

 

 

+/- 

Voor GGD-JGZ worden grotendeels SMART 

doelstellingen gehanteerd  

In de verantwoording over maatwerktaken en in 

de verantwoording van de GGD totaal wordt 

geen directe relatie gelegd tussen afgesproken 

prestaties en gerealiseerde prestaties.  

Verantwoordingsinformatie op maatwerkniveau 

gaat niet naar de raad. Raad wordt op 

hoofdlijnen geïnformeerd. 

Raad ontvangt begrotingen en jaarrekeningen 

van de GGD MN en sinds 2009 digitale 

nieuwsbrieven.  

De afspraken m.b.t. planning en control liggen 

vast in de gemeenschappelijke regeling en 

worden nageleefd. De informatiemomenten 

sluiten niet goed aan bij de P&C cyclus van de 

gemeente en de vergadercycli van de raad. 

GGD MN voert vierjarige gezondheidsmonitors 

uit.  

De samenwerking op zichzelf wordt niet 

standaard geëvalueerd. 

5.Sturing a. Welke mogelijkheden 
hebben college en raad 
om sturing te geven aan 
regionale 
samenwerking? 

b. In hoeverre maakt de 

raad gebruik van de 

mogelijkheden om te 

sturen op de gewenste 

resultaten en effecten 

van regionale 

samenwerking? 

 

a) De raad is betrokken bij de 
beleidsvorming. 

b) De raad heeft een volledig en 
eenduidig beeld over zijn 
mogelijkheden om de resultaten 
van de regionale samenwerking te 
beïnvloeden. 

c) De gemeente beschikt over een 
instrumentarium om aan te sturen. 

 
 
d) De raad maakt een transparante 

en onderbouwde afweging 
wanneer hij welke instrumenten 
inzet. 

+ 

 

- 

 

 

 

+/- 

 

- 

De raad stelt het wmo beleidskader vast. 

 

De raad vindt dat ze nauwelijks kunnen sturen 

en invloed uit kunnen oefenen o.a. Door het 

niet aansluiten van de P&C cycli. 

Portefeuillehouder volksgezondheid neemt deel 

in AB en kan zo invloed uitoefenen. Door 

deelname aan regionale adviescommissie 

Eemland kan Leusden meer invloed uitoefenen 

en sturen. Door opstellen van zienswijzen bij 

begroting en jaarrekening kan gemeente sturen. 

Raad heeft afgelopen jaren geen wijzigingen 

aangebracht in voorgestelde zienswijzen. 

Onderbouwde afweging van instrumenten is 

niet gebleken. 



51 

 

Hoofdstuk 5 Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort (RWA) 
 

5.1 Algemeen  

Specifiek beleid RWA: onderzoeksvragen 2a t/m d 

a) Wat is de aanleiding geweest om samen te werken? 

b) Waarom is voor deze vorm van samenwerking gekozen? 

c) Hoe is de keuze voor samenwerkingspartners tot stand gekomen? 

d) Wat zijn de doelstellingen van regionale samenwerkingen? 

 

Aanleiding en vorm 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening. Deze wet biedt 

mensen met een arbeidshandicap een passende werkplek in een zo regulier mogelijke, aan de 

arbeidshandicap aangepaste, werkomgeving. De feitelijke en dagelijkse uitvoering wordt gedaan door 

sociale werkvoorzienings (SW)-bedrijven.  

De gemeente Leusden werkt voor wat betreft de uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samen 

met het Regionaal sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA). Deze samenwerking 

bestaat al sinds eind jaren ’70. Het is niet meer na te gaan wat destijds de aanleiding was om voor deze 

samenwerking te kiezen. Het RWA is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Amersfoort, 

Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg. De daadwerkelijke uitvoering van taken heeft RWA 

overgedragen aan de werkmaatschappij Amfors Holding B.V. Tussen RWA en Amfors is hiervoor een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld69. Amfors bestaat uit vier bedrijfsonderdelen: 1) 

productiebedrijf, 2) facilitair bedrijf, 3) arbeidsoriëntatie en dagbesteding, 4) werksupport 

(arbeidsbemiddeling, leerwerktraject en opleiding)70. 

 

Het RWA biedt betaald werk aan mensen die door hun beperking geen gewone baan kunnen vinden. In 

het bijzonder aan mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. UWV 

WERKbedrijven bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een baan via het RWA. 

 

Volgens het vorige kabinet maken teveel mensen gebruik van de Wsw die ook bij een gewone werkgever 

aan de slag zouden kunnen en daarom is er een wetswijziging in voorbereiding. De regering wilde met 

ingang van 1 januari 2013 de nieuwe wet Werken naar Vermogen in werking laten treden. Regelingen 

van de Wsw, Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten) en Wwb (wet werk en 

bijstand) worden in deze nieuwe wet ondergebracht. De nieuwe wet moet er voor zorgen dat zo veel 

mogelijk mensen door regulier werk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Mogelijke 

consequentie van de nieuwe wet zal zijn dat de subsidie van het rijk voor de Wsw zal verminderen.  

                                                           
69 Prestatie overeenkomst uitvoering Wet sociale werkvoorziening 2013 tussen bestuur RWA en uitvoerder Amfors. 
70 www.amfors.nl, geraadpleegd op 6 mrt 2013. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_sociale_werkvoorziening
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sw-bedrijf&action=edit&redlink=1
http://www.amfors.nl/
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In april 2012 zou het wetsvoorstel Werken naar vermogen in de Tweede Kamer worden behandeld, maar 

door de val van het kabinet is de behandeling doorgeschoven naar een later tijdstip. Inmiddels is er in 

het najaar van 2012 een nieuw regeerakkoord opgesteld. Hierin staat dat het wetsvoorstel “Werken naar 

vermogen” wordt vervangen door een nieuwe “Participatiewet”. Deze voorgenomen “Participatiewet” 

heeft een aantal wijzigingen t.o.v. de “Wet Werken naar Vermogen”. Het kabinet ontwerpt een 

quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door grotere werkgevers. De 

quotumregeling wordt vanaf 1 januari 2015 (het jaar waarin de nieuwe wet ook voor bestaande gevallen 

in de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gaat gelden) in zes jaar stapsgewijs ingevoerd71. Inmiddels 

hebben op 11 april 2013 het kabinet en de sociale partners een sociaal akkoord gesloten. De 

voorgenomen participatiewet zal als gevolg van het sociaal akkoord op onderdelen veranderen. De 

uitwerking hiervan moet nog plaats vinden. Wel is al duidelijk dat er 35 regionale werkbedrijven 

komen72. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2015.  

Voor wat betreft de financiële positie van het RWA maakt de provincie zich sinds 2012 zorgen. In 2012 

heeft Gedeputeerde Staten de financiële situatie van de 22 Utrechtse gemeenschappelijke regelingen 

beoordeeld op basis van de jaarrekeningen 2009 en begrotingen 2011. Daarbij is geconstateerd de 

toekomstige financiële positie van het RWA zorgelijk is. Met name het gewijzigde rijksbeleid (invoering 

nieuwe wet en bezuiniging loonkostensubsidies) ligt ten grondslag aan deze zorg. Het financiële tekort 

van RWA kan oplopen van € 2,3 miljoen in 2012 tot € 6 miljoen in 2015. De provincie heeft het RWA 

gevraagd maatregelen te nemen gericht op het houden en verkrijgen van een materieel sluitende 

meerjarenbegroting.73 Vervolgens hebben de gemeenten RWA/Amfors gevraagd om een bedrijfsplan op 

te stellen. Dit plan is in het voorjaar van 2012 opgesteld en eind mei 2012 vastgesteld door de raad van 

commissarissen van Amfors en vervolgens geïmplementeerd. Het plan moet er onder andere voor 

zorgen dat het negatieve exploitatieresultaat teruggebracht wordt tot nul74. 

De financiële bijdrage (rijkssubsidie) van de gemeente Leusden aan RWA bedraagt in 2012 ca. € 1,9 

miljoen (73,12 arbeidsplaatsen à € 25.758). 

 

Samenwerkingspartners 

Binnen het regionaal sociaal werkvoorzieningschap Amersfoort wordt samengewerkt met de gemeenten 

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Soest en Woudenberg. De grootste partij is Amersfoort, deze heeft een 

aandeel van ca. 70% op basis van de financiële bijdragen, conform de prestatieovereenkomst 2013. Het 

aandeel van Leusden is ongeveer 6%. 

 

Doelstellingen 

In de paragraaf Verbonden Partijen van de programmabegroting van de gemeente Leusden wordt de 

volgende doelstelling benoemd: “In het kader van de Wet Sociale werkvoorziening mensen met een 

arbeidshandicap begeleid laten werken.” De doelstelling uit Gemeenschappelijke Regeling van 2009 sluit 

                                                           
71 Regeerakkoord “Bruggen slaan” oktober 2012, pag 34. 
72 www.gemeenteloket.minszw.nl (geraadpleegd op 15 mei 2013) 
73 Gemeente Leusden, programmabegroting 2013. 
74 Bedrijfsplan Amfors 2012-2018, mei 2012 

http://www.gemeenteloket.minszw.nl/
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daar op aan: “De doelstelling van de regeling is het behartigen van de belangen van de gemeenten op 

het terrein van de sociale werkvoorzieningschap en meer in het bijzonder het behartigen van een 

evenwichtige ontwikkeling van de voorziening in de vraag naar aangepaste werkgelegenheid binnen het 

werkgebied.”75 Meer specifieke doelstellingen voor de deelnemende gemeenten zijn opgenomen in de 

prestatieovereenkomst die RWA en Amfors met elkaar hebben afgesloten76:  

1. Iedere Wsw-er kan direct aan de slag; 

2. Bevorderen van de arbeidsontwikkeling van Wsw-ers; 

3. Plaatsing van Wsw-ers vindt plaats op de reguliere arbeidsmarkt, tenzij er gegronde redenen zijn 

waarom dit (nog) niet haalbaar is; 

4. De beschutte SW-voorziening waarborgen voor Wsw-ers die (nog) niet op de arbeidsmarkt 

terecht kunnen.  

 

Per beleidsdoel wordt aangegeven wat er moet worden gedaan om het beleidsdoel te bereiken. Zo moet 

om het eerste doel te kunnen bereiken de Wsw-wachtlijst worden weggewerkt. Tegelijk wordt 

aangegeven dat deze doelstelling niet gerealiseerd kan worden door de rijksbezuinigingen op het re-

integratiebudget. Aangegeven wordt hoe een toename van de wachtlijst beperkt wordt en er worden 

aantallen en streefwaarden per einde van het jaar genoemd per deelnemende gemeente. De 

doelstellingen zijn SMART geformuleerd. In onderstaande tabel, waarin de doelstellingen deels zijn 

uitgewerkt, wordt dit geïllustreerd. 

 

Tabel 5.1 Uitgewerkte gemeentelijke doelstellingen Wet sociale werkvoorziening van RWA/Amfors.  

Doelstelling Hoe realiseren en vaststellen? Streefwaarde 

1. Iedere Wsw-er kan direct aan de 

slag; 

 

Toename van de wachtlijst zo veel 

mogelijk voorkomen, door sluitende 

aanpak, uitstroom via reguliere arbeid. 

Stand wachtlijst 1-jan-13:  

Leusden: 0, Totaal: 127  

Stand wachtlijst 31-dec-13:  

Leusden: 3, Totaal: 201 

2. Bevorderen van de 

arbeidsontwikkeling van Wsw-ers; 

Vaardigheden van medewerkers 

ontwikkelen. Dit vertaalt zich o.a. in een 

daling van aantal medewerkers in de 

beschutte voorziening en hogere 

uitstroom in de vorm van 

groepsdetacheringen, individuele 

detacheringe en begeleid werken banen 

(= onbeschut buiten). 

 

2012 (in aantal SE) 

Beschut binnen: 467 

Beschut buiten: 389 

Onbeschut buiten: 345 

2013(in aantal SE) 

Beschut binnen: 395 

Beschut buiten: 418 

Onbeschut buiten: 350 

3. Plaatsing van Wsw-ers vindt plaats 

op de reguliere arbeidsmarkt, tenzij 

er gegronde redenen zijn waarom 

dit (nog) niet haalbaar is. 

 

Relatie opbouwen met ondernemers in 

arbeidsmarktregio. Individuele 

detacheringen. 

In 2013 gemiddeld 180 SE individuele 

detacheringen. 

                                                           
75 Gemeenschappelijke regeling RWA Amersfoort, 25 juni 2009, artikel 2.  
76

 RWA, prestatieovereenkomst uitvoering Wsw 2013 tussen bestuur RWA en uitvoerder Amfors 
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4. De beschutte SW-voorziening 

waarborgen voor Wsw-ers die (nog) 

niet op de arbeidsmarkt terecht 

kunnen.  

 

Streven naar verdeling 1/3 beschut 

binnen, 1/3 beschut buiten, 1/3 van SW 

medewerkers extern geplaatst. 

Gemiddeld aantal plaatsingen in SE in 

2013: 

Beschut binnen: 385 (34%) 

Beschut buiten: 418 (36 %) 

Onbeschut buiten: 350 (30%) 

 
Respondenten benadrukken dat het voor de gemeente Leusden van belang is dat de wet kwalitatief 
goed en sociaal wordt uitgevoerd, maar dat de gemeente Leusden daarnaast de financiële risico’s bij de 
uitvoering van deze wet (zoveel als mogelijk) beperkt wil houden. 
 

5.2 Uitvoering van het RWA binnen de gemeente Leusden 

Uitvoering RWA: onderzoeksvraag 3a 

b) Hoe zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke 

organisatie verdeeld, met name ten aanzien van informatievoorziening, kaderstelling en 

besluitvorming? 

 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Het RWA is opgezet als een voorwaardenscheppende organisatie op het gebied van inrichting en 

financiering en voert het beheer uit over de wachtlijsten, de subsidies, vastgoed, bedrijfsmiddelen en 

contracten77. De daadwerkelijk uitvoering wordt gedaan door de Amfors Groep. De relatie tussen het 

RWA en de Amfors Groep is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst78.  

Tot 2009 was er een Stichting Aigeng die 100% van het aandelenpakket in de Amfors Holding B.V 

beheerde. Het stichtingsbestuur werd gevormd door de wethouders financiën van de deelnemende 

gemeenten en had tot doel het bevorderen van de arbeidsintegratie van gehandicapten en niet-

gehandicapten.79 In 2009 heeft er een bestuurlijke herstructurering plaats gevonden, om tot een meer 

transparante structuur te komen. Voor de Amfors Groep werden vier nieuwe leden voor de raad van 

commissarissen aangesteld, die geen binding meer hadden met de deelnemende gemeenten. De raad 

van commissarissen houdt toezicht op de directie van Amfors. De stichting Aigeng werd opgeheven en 

de deelnemende gemeenten werden direct aandeelhouder80. In de praktijk wordt deze rol vervuld door 

de wethouder Financiën. 

Naast de wethouder Financiën (als aandeelhouder) is ook de wethouder Sociale Zaken betrokken bij 

RWA/Amfors. De wethouders Sociale Zaken van de deelnemende gemeenten zijn lid van het Algemeen 

Bestuur van het RWA. Het AB is verantwoordelijk voor het beleid van RWA. Daarnaast is er een Dagelijks 

Bestuur (DB) dat bestaat uit drie leden van het AB. Het DB is belast met het voorbereiden en uitvoeren 

van de besluiten van het AB. De directeur van het RWA is verantwoordelijk voor de uitvoering. De taken 

                                                           
77 RWA Begroting 2007. Memorie van Toelichting. p. 3 
78 RWA begroting 2008, 2009. Memorie van Toelichting 
79 RWA jaarrekening 2007 en 2008, paragraaf Verbonden Partijen. 
80 RWA jaarrekening 2009, bericht van dagelijks bestuur, 26 feb 2010. 
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van het algemeen, het dagelijks bestuur en de directeur zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke 

regeling81. 

Informatie over de gang van zaken bij RWA/Amfors verkrijgt de wethouder sociale zaken ook door 

middel van contacten met de cliëntenraad. Deze cliëntenraad heeft een onafhankelijke voorzitter en 

komt 2x per jaar bij elkaar. Belangrijke punten uit het overleg met de cliëntenraad worden besproken in 

het AB, aldus respondenten. 

De gemeentelijke beleidsadviseur sociale zaken neemt deel aan een ambtelijk overleg van de 

deelnemende gemeenten. In dit overleg worden de jaar- en begrotingsstukken besproken en worden de 

bestuursvergaderingen voorbereid. De beleidsadviseur bespreekt de agenda van de vergadering 

vervolgens voor met de wethouder sociale zaken, zo geven respondenten aan. Bij financiële 

onderwerpen wordt de financieel consulent betrokken. De beleidsadviseur sociale zaken heeft 

maandelijks overleg met de financieel consulent.  

 

5.3 Resultaten en verantwoording RWA 

Resultaten en verantwoording RWA: onderzoeksvragen 4a t/m d 

a) In welke mate beantwoorden de resultaten en effecten aan de vooraf gestelde 

doelstellingen? 

b) Wat zijn de consequenties van de deelname in termen van beleid, risico, tijd, capaciteit en 

middelen voor de gemeente? 

c) Heeft de samenwerking toegevoegde waarde voor de deelnemende gemeente? 

d) Hoe, waarover en wanneer wordt de raad geïnformeerd over de resultaten en effecten 

(ook naast de vaste momenten van begroting en verantwoording). 

 

Resultaten  

De doelstelling van de samenwerking is om mensen met een arbeidshandicap in het kader van de Wet 

Sociale werkvoorziening begeleid te laten werken. De doelstelling van het RWA is vervolgens om de 

toegewezen arbeidsplaatsen in te vullen, die de gemeenten jaarlijks opgelegd krijgen vanuit de overheid 

(taakstelling). In de jaarrekeningen van het RWA wordt gerapporteerd over het realiseren van deze 

totaaltaakstelling82 en deze is vooral van financiële aard. Er wordt nauwelijks ingegaan op beleidsdoelen 

en er wordt ook geen koppeling gemaakt met gemeentelijke doelen. In het jaarverslag wordt wel 

ingegaan op inhoudelijke resultaten zoals de wachtlijstsituatie, de doorstroom van Wsw-ers richting 

reguliere arbeidsmarktplaatsen, inzicht in de verdeling tussen en ontwikkeling van de groepen Wsw-ers. 

Met ingang van 2013 informeert RWA/Amfors de gemeenten via kwartaalberichten over de voortgang 

van de speerpunten uit het nieuwe bedrijfsplan uit 2012. Deze zijn tot stand gekomen in samenspraak 

met controllers en beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten. In het kwartaalbericht wordt 

                                                           
81 Gemeenschappelijke regeling RWA, 2009. 
82 RWA, jaarrekening 2007, 2008, 2009, 2010 
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op zeer compacte wijze financiële resultaten weergegeven waarbij een vergelijking wordt gemaakt 

tussen de werkelijke realisatie en de begroting. Daarnaast worden o.a. zaken als productiviteit, 

doorstroombeleid, verzuimpercentages, SE taakstelling weergegeven83. Op totaal RWA/Amfors niveau 

kan een relatie gelegd worden met de doelstellingen uit de prestatieovereenkomst tussen RWA en 

Amfors.  

Naast bovengenoemde rapportages ontvangt de gemeente recent naar eigen zeggen ook maandelijkse 

rapportages inzake het wachtlijstbeheer. Deze geven inzicht in de omvang van de wachtlijst, de 

wachtduur van de Wsw-ers, de mate van handicap van de Wsw-ers en de doorstroom richting Wsw-

plekken (binnen en buiten Amfors). 

Het aantal wsw-ers die vanuit de gemeente Leusden werkzaam waren bij RWA/Amfors in de jaren 2010 

t/m 2012 staan in onderstaande tabel. 

Tabel 5.2 Aantal wsw-ers RWA/Amfors in Leusden 2010 t/m 2012.       

    2010 2011 2012 

Aantal arbeidsplaatsen uitgedrukt in 

arbeidsjaren 

78.73 74.79 73.12 

Aantal personen werkzaam op 31 dec 

van genoemd jaar 

87 

(wachtlijst 66) 

 

88 

(wachtlijst 21) 

83 

(wachtlijst 0) 

 

Capaciteit, middelen, risico’s 

De sociale werkvoorziening wordt hoofdzakelijk bekostigd door het Rijk dat per voltijds arbeidsplaats een 

subsidie verstrekt. In 2012 bedraagt de rijkssubsidie per werknemer € 25.758. Het subsidietekort (de 

werkelijke kosten van de wsw -/- de rijkssubsidie) wordt aangezuiverd vanuit de Amfors groep. Volgens 

de samenwerkingsovereenkomst tussen RWA en Amfors is Amfors Holding verplicht om eventuele bij 

het RWA ontstane subsidietekorten aan te zuiveren. Deze verplichting geldt uitsluitend zolang het eigen 

vermogen van Amfors Holding het bedrag van € 2,5 miljoen te boven gaat. Voor het gedeelte van het 

eigen vermogen tussen de € 2,5 miljoen en € 4,5 miljoen geldt dat Amfors voor 50% aansprakelijk is voor 

aanzuivering van de bij het RWA ontstane exploitatietekorten. In 2010 bedroeg het eigen vermogen nog 

ruim € 8,5 miljoen. Het risico dat de gemeente de kosten zelf moet gaan aanvullen, is aanwezig. In 2012 

was het eigen vermogen van Amfors zo danig gedaald dat de gemeente Leusden € 151.000 moest 

bijdragen. De verwachting is dat de gemeente de komende jaren ook moet gaan bijdragen, in 2013 en 

2014 naar verwachting respectievelijk € 48.000 en € 45.000. De politieke ontwikkelingen ten aanzien van 

de veranderende wet- en regelgeving en bezuinigingen vormen ook een onzekerheid en een financieel 

risico. De subsidietekorten van het RWA over de jaren 2008 t/m 2011 staan hieronder weergegeven. 

Deze gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen van RWA. Welk deel voor rekening van Leusden komt 

                                                           
83 Amfors, Kwartaalbericht 1e kwartaal 2013 
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wordt blijkt niet duidelijk uit deze documenten. In de programmabegrotingen van Leusden zelf staat dat 

het aandeel van Leusden 6% is. 

Tabel 5.2  

Subsidietekorten RWA (werkelijke kosten Wsw-ers -/- rijkssubsidie)  

over de jaren 2008 t/m 2011 (bron: RWA jaarrekeningen 2008 t/m 2011). 

jaar Subsidietekorten 

RWA in euro’s  

2008 € 1.790.000 

2009 € 1.434.000 

2010 € 2.028.000 

2011 € 3.377.000 

 

De Rijksbijdrage Wsw is gebaseerd op het een schatting van het aantal Wsw-geïndiceerden. Voor de 

gemeente Leusden komt het totaal bedrag van de rijkssubsidie jaarlijks uit op ruim € 2 miljoen. Dit 

bedrag wordt rechtstreeks doorgesluisd naar het RWA. De deelnemersbijdrage van de gemeente 

Leusden voor het RWA was in de jaren 2008 t/m 2011 nihil.84 

In de gemeenschappelijke regeling staat opgenomen dat een gemeente uit kan treden wanneer een 

betreffend college van een samenwerkende gemeente daar zelf toe besluit. De uittreding gaat twee jaar 

na het besluit in.85 Volgens respondenten is het risico groot dat bij beëindiging van de samenwerking een 

groot bedrag betaald moet worden. Hoe hoog dit bedrag is, is niet bekend.  

Risico’s waar RWA/Amfors mee te maken heeft komen deels ook voort uit het beleid van de 

rijksoverheid. De rijksoverheid wil bijvoorbeeld een versnelde uitstroom vanuit de WSW naar regulier 

werk. Het risico bestaat dat de meest productieve medewerkers als eerste zullen uitstromen waardoor 

de exploitatieresultaten van de Amfors eenheden kunnen verslechteren. Verder is er onzekerheid over 

het toekomstige rijksbeleid en is de herstructureringfaciliteit86 van het rijk (in 2012) vervallen87.  

Meerwaarde 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening ligt bij de gemeenten. De 

feitelijke en dagelijkse uitvoering ligt al decennia bij de sw-bedrijven. De uitvoering van de Wsw is te 

specialistisch, bedrijfsmatig en complex om door de gemeente zelf uit te voeren. Door respondenten 

                                                           
84 Gemeente Leusden. Programmabegroting 2010, 2011, 2012, paragraaf Verbonden Partijen. 
85 Gemeenschappelijke regeling RWA, art. 28. 
86 Het herstuctureringsfonds is een fonds van € 400 miljoen van het ministerie van sociale zaken. Het is bedoeld voor ondersteuning aan 
gemeenten voor de transformatie richting een efficiëntere bedrijfsvoering van de sector.Tevens is het fonds bedoeld voor het opvangen van de 
financiële tekorten die mogelijk ontstaan door de teruglopende rijkssubsidie. 
87 Gemeente Leusden, programmabegroting 2010 en 2013. 
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wordt de expertise en professionaliteit van RWA/Amfors om werk voor arbeidsgehandicapten te 

organiseren en te acquireren als een belangrijke meerwaarde gezien. 

Informatievoorziening 
De raad wordt ten aanzien van de samenwerking met het RWA op hoofdlijnen geïnformeerd via de 
programmabegroting en jaarrekening van de gemeente. In de paragraaf Verbonden partijen wordt een 
overzicht gegeven van alle verbonden partijen, met doel en soort deelname, zoals de BBV (besluit, 
begroting en verantwoording) dat voorschrijft. Daarnaast wordt de raad jaarlijks geïnformeerd middels 
memo’s en de periodieke raadsinformatiebrief (RIB) als daartoe aanleiding is. 
 

Het RWA stelt jaarlijks een begroting en een jaarrekening op. De eisen aan deze informatievoorziening 

zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Hierin staat dat het AB jaarlijks een begroting en 

meerjarenraming vaststelt waarin het voorgenomen beleid in grote lijnen wordt aangegeven. Het AB 

stuurt deze voor 1 mei aan de raden. Binnen de gemeente Leusden wordt bij deze jaarrekening en 

begrotingen van het RWA een collegeadvies opgesteld. Dit advies omvat met name een toelichting op de 

financiële cijfers. In 2008 t/m 2010 werd geadviseerd om kennis te nemen van de jaarrekeningen en 

begrotingen en de raad hierover te informeren.88 De raden kunnen binnen twee maanden hun zienswijze 

doen blijken. Het AB stelt de begroting uiterlijk 1 juli voor het begrotingsjaar vast. Ook het jaarverslag 

wordt voor 1 mei na afloop van het begrotingsjaar naar de raden gestuurd en wordt uiterlijk 1 juli 

vastgesteld, nadat de raden hun zienswijze hebben laten blijken.89  

Raadsleden geven in een raadsinterview aan dat de informatievoorziening vorig jaar vanuit Amfors ten 

tijde van het opstellen van het ondernemingsplan slecht verlopen is. Het college is echter van mening dat 

de raad meerdere malen geïnformeerd is over de totstandkoming en voortgang van het bedrijfsplan. Het 

college is van mening dat het opstellen van het bedrijfsplan een aangelegenheid is van Amfors en het 

vaststellen van het bedrijfsplan een bevoegdheid is van de aandeelhouders. Mede door de 

ontevredenheid van de raad over de informatievoorziening heeft één van de gemeenteraadfracties in 

april 2013 een schriftelijk verzoek gedaan aan het college voor extra informatie m.b.t. Amfors. Op dit 

verzoek heeft het college aangegeven dat de raad rond de zomer van 2013 nadere informatie zal 

ontvangen over de resultaten van Amfors. En verder geeft het college aan dat RWA/Amfors met ingang 

van 2013 de gemeenten via kwartaalberichten over de gang van zaken bij RWA/Amfors zal informeren.90 

In deze kwartaalberichten wordt op compacte wijze financiële en operationele kengetallen weergegeven 

en wordt een relatie gelegd met de begrote doelstellingen.  

Evaluatie 

Volgens respondenten is de gemeente Leusden voortdurend bezig met het evalueren van de 

samenwerking. Dit gebeurt door het uitvoeren van de planning en controlcyclus, waarbij evaluatie in 

begrotingen en jaarrekeningen naar voren komt. Bovendien wordt tijdens bestuursvergaderingen 

                                                           
88

 Gemeente Leusden, advies aan college van B&W, RWA jaarrekening 2007 en begroting 2009, 15 jun 2008, RWA jaarrekening 2009 en 

begroting 2011, 11 jun 2010. 
89 Gemeenschappelijke regeling RWA , 2009, artikel 22 en 23. 
90 Beantwoording vragen n.a.v. de informatieronde 16 april j.l. RWA/Amfors, 14 mei 2013 
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voortdurend teruggekeken hoe het gaat met RWA, aldus respondenten. Een periodieke 

standaardevaluatie naar de samenwerking is door de rekenkamercommissie niet aangetroffen.  

 

5.4 Sturing door college en raad- RWA 

Sturing door raad en colllege RWA: onderzoeksvragen 5a t/m b 

a) Welke mogelijkheden hebben college en raad om sturing te geven aan de regionale 

samenwerking? 

b) In hoeverre maakt de raad gebruik van de mogelijkheden om te sturen op de gewenste 

resultaten en effecten van de regionale samenwerking? 

 

Sturingsmogelijkheden 

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven hebben college en raad diverse mogelijkheden om te sturen. De wijze 

waarop de gemeente Leusden stuurt ten aanzien van het RWA wordt hieronder toegelicht.  

Sturen bij beleidsvorming 

De eisen voor de uitvoering van de Wsw worden gesteld in de Wet sociale werkvoorziening. Er is sprake 

van een gezamenlijk beleid van de regiogemeenten. Dit is vastgelegd in de prestatieovereenkomst die 

RWA en Amfors jaarlijks met elkaar afsluiten en die in overleg met de regiogemeenten is opgesteld.  

De sturing op de uitvoering van de Wsw gaat ook via de prestatieovereenkomst. De doelen in deze 

overeenkomst worden bewaakt door het AB van het RWA, bestaande uit de wethouders sociale zaken 

van de deelnemende gemeenten. Het college koppelt via de gemeentelijke programmabegroting en 

jaarrekening terug aan de raad wat de plannen zijn en wat er het afgelopen jaar is gedaan. 

Als het nodig is kan de gemeente Leusden eigen beleid maken, zoals is gebeurd met betrekking tot het 

wachtlijstbeheer en het aanbieden van pre Wsw trajecten. Door het vaststellen van verordeningen kan 

de gemeenteraad sturen, evenals het geven van zienswijzen.  

 

Sturen door middel van financiën bij verantwoordingsrapportages en jaarrekeningen  

De raad krijgt jaarlijks de begroting en de jaarrekening van het RWA toegestuurd, waarop hij zijn 

zienswijze kenbaar kan maken. In de begrotings- en verantwoordingsdocumenten wordt voornamelijk 

inzicht gegeven in financiële doelen en resultaten. In 2011 en 2012 zijn alle begrotingen van verbonden 

partijen gelijktijdig in de raad behandeld, met uitzondering van de begroting van RWA/Amfors vanwege 

de ontwikkelingen binnen de Wsw.91  

Raadsleden zijn van mening dat de invloed van Leusden op RWA/Amfors gering is. Volgens de raadsleden 

waren de raadsleden van Leusden minder goed geïnformeerd dan de raadsleden van de gemeente 

Amersfoort ten tijde van het opstellen van het nieuwe bedrijfsplan. Dit bleek in 2012 tijdens een 

informatiebijeenkomst voor raadsleden van de deelnemende gemeenten.  

De implementatie en de voortgang van het Bedrijfsplan van Amfors wordt gemonitord door een speciaal 

                                                           
91 Gemeente Leusden, programmabegroting 2011-2014, pag 175 en jaarrekening 2011, pag 110 
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hiervoor ingestelde aandeelhoudercommissie, bestaande uit de wethouders Financiën van de 

gemeenten Amersfoort, Soest en Leusden.  

Sturen/beïnvloeden in het bestuur van de samenwerking 

De portefeuillehouder sociale zaken heeft zitting in het AB van het RWA. De stemverhouding is 

afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Het aantal stemmen per gemeente is gelijk aan 

het percentage van het totaal aantal inwoners van de zes deelnemende gemeenten92.  

De betrokkenheid van Amersfoortse ambtenaren bij RWA is volgens respondenten groter dan die van 

ambtenaren van andere gemeenten. Dit wordt ook veroorzaakt doordat Amersfoort een grotere 

opdrachtgever is voor RWA. Dit resulteert volgens betrokkenen niet in grotere invloed van Amersfoort in 

het bestuur. Alle informatie wordt gedeeld en de bestuursleden van het AB zien er op toe dat het RWA 

voor alle gemeenten de nodige aandacht en inzet heeft, zo zeggen respondenten.  

 

5.5 Samenvatting bevindingen RWA 
 

 

Onderzoeksvragen Norm score RWA 

2. Specifiek 

beleid 

a. Wat is de aanleiding 
geweest om samen te 
werken?  

b. Waarom is voor deze 
vorm van 
samenwerking 
gekozen? 

c. Hoe is de keuze voor 
samenwerkings-
partners tot stand 
gekomen? 

d. Wat zijn de 
doelstellingen van 
regionale 
samenwerkingen? 

a) De deelname aan de regionale 
samenwerking is vastgelegd in 
specifiek beleid en de 
programmabegroting van de 
gemeente. 

b) Het specifieke beleid sluit aan bij het 
overkoepelende gemeentelijke 
beleid. 

c) Aan de keuze om deel te nemen aan 
de regionale samenwerking (met 
welke partners) ligt een transparante 
en consistente probleemanalyse ten 
grondslag. 

d) De doelstellingen van regionale 
samenwerkingen zijn SMART+C93 
geformuleerd. 

+/- 

 

 

- 

 

+/- 

 

 

+ 

De deelname aan RWA is opgenomen in 

paragraaf verbonden partijen in de 

programmabegroting en programmarekening 

en gemeentschappelijke regeling.  

Er is geen specifiek beleid, landelijke wet- en 

regelgeving wordt gevolgd.  

De samenwerking bestaat al sinds jaren 70 van 

vorige eeuw. Deelname aan RWA is historisch 

gegroeid.  

Doelstellingen zijn SMART geformuleerd en 
opgenomen in prestatieovereenkomst 
RWA/Amfors. 

3. 

Uitvoering 

a. Hoe zijn de taken, 
bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden 
binnen de 
gemeentelijke 
organisatie verdeeld, 
met name ten aanzien 
van 
informatievoorziening, 
kaderstelling en 
besluitvorming? 

a) Afspraken zijn vastgelegd in een 
overeenkomst, waarin ook de vorm 
duidelijk is vastgelegd. 

b) De verdeling van taken, 
bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden is schriftelijk 
vastgelegd en college en raad zijn 
bekend met deze verdeling. 

c) Voor de raad, het college en de 
ambtelijke organisatie is op 
eenduidige, begrijpelijke, 
transparante en consistente wijze 
inzichtelijk wat de consequenties zijn 
van deelname in termen van beleid, 
risico, tijd, capaciteit en middelen 
voor de gemeente. 

+ 

 

 

+ 

 

+/- 

 

De afspraken zijn vastgelegd in de 

gemeenschappelijke regeling, die vastgesteld is 

door de raad. 

Taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden zijn vastgelegd in de 

gemeenschappelijke regeling. 

 

De investering in tijd, geld en capaciteit en 

risico’s zijn summier terug te vinden in de 

algemene sturingsinstrumenten van de 

gemeente zoals begroting en jaarrekening.  

Uit de verantwoordingsrapportages en 

jaarrekening van RWA komen de consequenties 

en risico’s voor Leusden niet aan de orde. 

                                                           
92 Gemeenschappelijke regeling RWA, 2009, artikel 8 lid 3. 
93

 SMART+C staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Consistent. 
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4. Resultaat 

en verant-

woording 

a. In welke mate 
beantwoorden de 
resultaten en effecten 
aan de vooraf gestelde 
doelstellingen ? 

b. Wat zijn de 
consequenties van de 
deelname in termen van 
beleid, risico, tijd, 
capaciteit en middelen 
voor de gemeente? 

c. Heeft de samenwerking 
toegevoegde waarde 
voor de deelnemende 
gemeente? 

d. Hoe, waarover en 
wanneer wordt de raad 
geïnformeerd over de 
resultaten en effecten 
(ook naast de vaste 
momenten van 
begroting en 
verantwoording)? 

a) Er worden SMART+C geformuleerde 
normen gehanteerd – die bovendien 
gerelateerd zijn aan de doelstelling 
van de regionale samenwerking – om 
de voortgang van de regionale 
samenwerking te monitoren. 

b) Voor de raad is inzichtelijk wat de 
resultaten, kosten en effecten van de 
regionale samenwerking zijn in 
relatie tot de doelstellingen. 

c) De raad beschikt over kwalitatieve en 
tijdige sturingsinformatie. 

d) De afspraken met betrekking tot het 
moment, het onderwerp en de vorm 
van informatievoorziening aan de 
raad zijn schriftelijk vastgelegd en 
worden nageleefd. ( Planning & 
control-cyclus) 

e) Er vindt periodiek een evaluatie 
plaats naar de resultaten en effecten 
van de regionale samenwerking 
(door de deelnemende gemeenten). 

+ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

+/- 

 

+/- 

 

 

 

 

+/- 

In de prestatieovereenkomst zijn SMART 

doelstellingen geformuleerd, die vervolgens 

m.i.v. 2013 worden gemonitord in 

kwartaalberichten.  

 

De raad heeft geen goed beeld van de resultaten 

in relatie tot de doelstellingen. 

 

Met ingang van 2013 ontvangt de raad 

kwartaalberichten van Amfors, waarin op 

compacte wijze informatie wordt gegeven. 

Afspraken zijn vastgelegd in de 

gemeenschappelijke regeling, maar termijnen 

zijn afgelopen jaar niet gehaald vanwege 

ontwikkelingen binnen RWA/Amfors.  

 

Geen standaardevaluatie, maar afgelopen jaren 

door ontwikkelingen voortdurend teruggekeken 

tijdens bestuursvergaderingen. Er is in 2012 een 

nieuw bedrijfsplan opgesteld. 

5.Sturing a. Welke mogelijkheden 
hebben college en raad 
om sturing te geven aan 
regionale 
samenwerking? 

b. In hoeverre maakt de 

raad gebruik van de 

mogelijkheden om te 

sturen op de gewenste 

resultaten en effecten 

van regionale 

samenwerking? 

 

a) De raad is betrokken bij de 
beleidsvorming. 

b) De raad heeft een volledig en 
eenduidig beeld over zijn 
mogelijkheden om de resultaten 
van de regionale samenwerking te 
beïnvloeden. 

c) De gemeente beschikt over een 
instrumentarium om aan te sturen. 

d) De raad maakt een transparante 
en onderbouwde afweging 
wanneer hij welke instrumenten 
inzet. 

+/- 

 

+/- 

 

 

 

+ 

- 

 

Bij beleidsvorming, vormen landelijke richtlijnen 

met name het kader. Raad heeft zelf gevoel van 

beperkte betrokkenheid. 

Volgens raadsleden had de raad in de 

onderzoeksperiode geen volledig beeld om te 

beïnvloeden, op grond van de beschikbare 

informatie.  

De raad kan sturen door het vaststellen van 

verordeningen en het geven van zienswijzen. 

Onderbouwde afweging bij inzet van 

instrumenten is niet gebleken 
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Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 
 

6.1 Conclusies  

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit en de meerwaarde van regionale 

samenwerkingen. Naast de documentenstudie zijn in het onderzoek drie cases onderzocht, het 

Inkoopbureau Midden Nederland ( IBMN), de GGD-JGZ Midden Nederland en de RWA. In deze paragraaf 

worden per hoofdvraag de conclusies weergegeven.  

 

Waarom wordt er regionaal samengewerkt, welke beleidsvisie en criteria heeft de gemeente Leusden 

t.a.v. samenwerken? 

De gemeente Leusden werkt samen om door schaalvergroting de kwetsbaarheid te verminderen, de 

kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en kosten te besparen. Dit is in2009 vastgelegd in een 

visie die door de gemeenteraad is vastgesteld. In deze visie is ook vastgelegd dat de voorkeur voor 

samenwerkingspartners met name in de regio Eemland liggen. In de praktijk wordt de keuze voor 

samenwerkingspartners echter bepaald door het beleidsterrein waarop samengewerkt wordt. Hierdoor 

is een lappendeken van samenwerkingen ontstaan. Bij de keuze voor samenwerking is sprake van een 

pragmatische aanpak, er wordt gekozen voor samenwerkingen die kansrijk zijn. 

 

Wat is bij de onderzochte cases de aanleiding geweest om samen te werken en wat zijn de 

doelstellingen?  

De aanleiding om in 2009 op het terrein van de inkoop te gaan samenwerken was het tegengaan van de 

versnippering van de inkoop. Er is destijds besloten om te gaan samenwerken met het IBMN, zonder dat 

alternatieven onderzocht zijn. Bij de start van de samenwerking heeft de gemeente Leusden algemene 

doelstellingen geformuleerd, die niet SMART zijn.  

Op het gebied van de gezondheidszorg werkte de gemeente Leusden tot 2009 samen met de GGD 

Eemland. Per 1 januari 2009 is deze samengevoegd met de GGD Midden Nederland. Reden voor de 

samenvoeging was dat de omvang van de GGD Eemland te kleinschalig bleek, en daardoor te kwetsbaar 

was om in de toekomst tegen aanvaardbare kosten dienstverlening te bieden op minimaal aanvaardbaar 

kwaliteitsniveau. Er is ook nog overwogen om aan te sluiten bij de GGD Utrecht, maar deze had geen 

behoefte aan samenvoeging. De doelstellingen van de GGD Midden Nederland JGZ zijn deels SMART en 

vertaald naar activiteiten in een uitvoeringsprogramma.  

De aanleiding om samen te werken met het Regionaal sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en 

omgeving (RWA) is niet meer te achterhalen. Deze samenwerking bestaat al sinds eind jaren ’70 van de 

vorige eeuw. De doelstellingen van RWA zijn SMART en deze zijn opgenomen in de 

prestatieovereenkomst tussen RWA en Amfors (de B.V. die de daadwerkelijke uitvoering verricht). 
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Hoe wordt vorm gegeven aan de samenwerking, hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden verdeeld? 

Het IBMN is een stichting en de afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 

vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De taakverdeling tussen bestuurder en opdrachtgever is 

nader aangescherpt en uitgewerkt in een nieuw bedrijfsplan dat eind 2012 is opgesteld.  

De GGD Midden Nederland en het RWA zijn gemeenschappelijke regelingen. De taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk vastgelegd en zijn duidelijk voor iedereen.  

 

Wordt de doelstelling van de samenwerking bereikt? Wordt de raad geïnformeerd over de resultaten 

en effecten van de samenwerking? 

Binnen de gemeente Leusden heeft men geen inzicht of doelstellingen van inkoop gerealiseerd zijn. Dat 

komt omdat de doelstellingen niet SMART geformuleerd zijn, maar ook omdat er discussie bestaat over 

de wijze van resultaatbepaling. Verantwoordingsrapportages zijn niet volledig, omdat informatie vanuit 

de gemeente niet volledig aangeleverd wordt. De discussie over de resultaatdefiniëring is binnenkort 

niet meer aan de orde, omdat er gewerkt gaat worden met een andere financieringssystematiek. De 

raad wordt op hoofdlijnen geïnformeerd over het IBMN via de gemeentelijke begrotingen en 

jaarrekening als onderdeel van de bedrijfsvoering , maar niet over de directe resultaten van de 

inkoopsamenwerking. 

Hoewel de doelstellingen van de GGD MN JGZ en van het RWA SMART zijn kan de raad niet eenvoudig 

uit de verantwoordingsinformatie nagaan of de doelstellingen gerealiseerd zijn en wat de kosten en 

effecten zijn voor de gemeente Leusden. De jaarrekeningen van de GGD en RWA bevatten geen 

overzichten over het realiseren van de doelen van de gemeente Leusden.  

Naast de jaarlijkse verantwoording stelt de GGD MN specifieke verantwoordingsrapportages op, maar 

ook hierin wordt geen directe relatie gelegd met datgene wat afgesproken/vastgelegd is en kan niet 

nagegaan worden of doelstellingen gerealiseerd zijn. Overigens zijn de rapportages aan verandering 

onderhevig en worden volgens respondenten steeds beter. Ook bij de samenwerking RWA hebben ten 

aanzien van de verantwoording veranderingen plaatsgevonden. Met ingang van 2013 ontvangt de raad 

kwartaalberichten, waarin op compacte wijze financiële en operationele kengetallen worden 

weergegeven en een relatie wordt gelegd met de begrote doelstellingen.  

 

Hoe oefent de gemeente invloed uit op samenwerking? 

Bij het IBMN oefent de gemeente Leusden invloed uit via deelname van de gemeentesecretaris in het 

bestuur van het IBMN. Bij de GGD MN en RWA oefent de gemeente invloed uit doordat de wethouder 

volksgezondheid resp. sociale zaken lid is van het algemeen bestuur van de samenwerking. De invloed 

van de raad is beperkt en gebeurt via het vaststellen van het beleid en de verantwoordingsinformatie 

(begrotingen en jaarrekeningen). De raad vindt deze invloed te weinig en heeft daarom op 30 mei 2013 

besloten tot een nieuwe werkwijze “verbonden partijen”. Door deze nieuwe werkwijze wil de raad 

ondermeer bewerkstelligen dat zij meer vooraf kunnen sturen en dat zij begrotingen en beleidsstukken 

in een eerder stadium ontvangen.  
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Algemene Conclusie  

Geconcludeerd kan worden dat de effectiviteit van de onderzochte samenwerkingen niet eenvoudig vast 

te stellen is. Dit heeft met name te maken met de wijze van verantwoorden. Uit de 

verantwoordingsinformatie is niet goed af te leiden wat de resultaten, kosten en effecten zijn voor de 

gemeente Leusden in relatie tot de doelstellingen. Bij alle drie onderzochte samenwerkingen is de 

verantwoordingsinformatie aan verandering onderhevig en moet blijken of de raad met behulp van de 

nieuwe verantwoordingsinformatie voldoende kan (bij)sturen. De meerwaarde van samenwerkingen zijn 

niet daadwerkelijk gemeten en gekwantificeerd, maar de gemeente Leusden ziet met name het delen 

van expertise en het verminderen van de kwetsbaarheid als een belangrijke meerwaarde.  

Het college van de gemeente Leusden is er goed van doordrongen dat het sturen op samenwerkingen 

kan worden verbeterd. Begin 2013 heeft de gemeente formatie vrij gemaakt voor het uitvoeren van een 

extra taak “coördinatie op verbonden partijen”. Ook de raad ziet de noodzaak in om het sturen te 

verbeteren en heeft eind mei 2013 besloten tot een nieuwe werkwijze “verbonden partijen”. Deze 

werkwijze moet nog nadere invulling krijgen en de raad wil deze in het najaar van 2013 bespreken met 

de raden van de deelnemende gemeenten.  

 

In onderstaande tabel worden de bevindingen en de conclusies samengevat en wordt aan de hand van 

de kleuren rood (-), oranje (+/-), groen (+) een oordeel gegeven. Dit oordeel is tot stand gekomen door 

toetsing van de normen uit hoofdstuk 1. 

 

Algemeen IBMN GGD Midden Nederland RWA 

1. Waarom wordt er regionaal samengewerkt, welke beleidsvisie en criteria heeft de gemeente Leusden t.a.v. 

samenwerken? 
Raad heeft in 2009 een 

visiedocument vastgesteld. Deze 

visie is in 2013 nog actueel. 

Criteria zijn in algemene zin 

beschreven, maar er is geen 

uitvoering aan gegeven. (+) 

   

2. Wat is de aanleiding geweest om samen te werken en wat zijn de doelstellingen? 

 Samenwerking is vastgelegd in 

samenwerkingsovereenkomst. Het 

doel is in algemene termen 

omschreven, maar zijn niet SMART. 

(+/-) 

Tot 1 jan 2009 werd 

samengewerkt met GGD 

Eemland, welke per 1 jan 2009 

is samengevoegd met GGD MN.  

Schaalvergroting was de 

aanleiding voor samenvoeging.  

De doelen zijn deels SMART 

geformuleerd en uitgewerkt in 

activiteiten in uitvoerings-

programma (+) 

De keus de Wsw uit voeren via 

het sw-bedrijf is landelijk 

bepaald. Er is geen specifiek 

beleid. De deelname aan het 

RWA bestaat sinds jaren 70 

vorige eeuw. Er zijn SMART 

doelen geformuleerd voor de 

uitvoering van de Wsw. Deze 

liggen vast in 

prestatieovereenkomst tussen 

RWA en Amfors. (+) 
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3. Hoe wordt vorm gegeven aan de samenwerking, hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

verdeeld? 

 Taken en verantwoordelijken zijn 

vastgelegd in de samenwerkings-

overeenkomst. Gemeente is niet 

tevreden over de uitvoering, daarom is 

taakverdeling in nieuw bedrijfsplan 

verder aangescherpt. (+/-) 

Afspraken, vorm en taakverde-

ling zijn vastgelegd in gemeen-

schappelijke regeling. (+) 

Afspraken, vorm en taakverdeling 

zijn vastgelegd in 

gemeenschappelijke regeling. (+) 

4. Wordt de doelstelling van de samenwerking bereikt? Wordt de raad geïnformeerd over de resultaten en 

effecten van de samenwerking? 

 Doelstellingen zijn niet SMART 

geformuleerd, bovendien bestaat er 

discussie over resutaatbepaling. 

Hierdoor ontbreekt inzicht of 

doelstellingen zijn gerealiseerd. 

Eind 2012 heeft een evaluatie 

plaatsgevonden, waarnaar een nieuw 

bedrijfsplan is opgesteld. (-) 

De GGD MN verantwoordt 

over uitgevoerde activiteiten, 

maar er er wordt geen relatie 

gelegd tussen afgeproken en 

gerealiseerde prestaties. 

Raad wordt op hoofdlijnen 

geïnformeerd via begroting 

en jaarrekening en kan niet 

nagaan of doelstelligen zijn 

bereikt. 

GGD MN voert vierjarige 

monitors uit. (+/-) 

 

 

Raad heeft geen goed beeld van 

resultaten in relatie tot 

doelstellingen . Met ingang van 

2013 zou raad beter beeld 

moeten krijgen door 

kwartaalberichten. 

Evaluatie heeft plaatsgevonden 

en dit heeft in 2012 geleid dot 

nieuw bedrijfsplan. (+/-) 

5. Hoe oefent de gemeente(raad) invloed uit op de samenwerking? 

Door middel van beleid-

stukken en begrotingen is de 

raad betrokken. 

De raad vindt dat ze te 

weinig invloed heeft en heeft 

daarom op 30 mei 2013 een 

nieuwe werkwijze 

“verbonden partijen” 

vastgesteld. 

 (+/-) 

* 

Sturing vindt plaats door 

deelname in bestuur IBMN. Raad 

stuurt niet, omdat inkoop 

bedrijfsvoering is. 

Raad stelt Wmo beleidskader 

vast .  

 Door niet aansluiten van P&C 

cycli is sturing beperkt. 

Sturing vindt plaats via het 

college door lidmaatschap van 

het bestuur van GGD MN. (+/-) 

Landelijke richtlijnen worden met 

name gevolgd. Raad kan sturen 

door tot het geven van 

zienswijzen op de begroting en 

de jaarrekening en vaststellen 

van verordeningen. College 

stuurt door deelname in het 

bestuur. (+/-) 

* Ten aanzien van vraag 4 en 5 heeft de rekenkamercommissie bij het IBMN het oordeel achterwege gelaten (kolom is grijs 

gearceerd), omdat de inkoop bedrijfsvoering betreft en dat daardoor de betrokkenheid en sturing van de raad minder aan de 

orde is.  
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6.2 Aanbevelingen 

 

De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat de gemeente Leusden met betrekking tot de sturing 

op regionale samenwerking diverse plannen en voornemens heeft. De gemeente lijkt hiermee op de 

goede weg. Deze plannen moeten grotendeels nog tot implementatie komen. De rekenkamercommissie 

adviseert om deze plannen uit te voeren en de uitvoering te bewaken en doet de volgende 

aanbevelingen: 

 

Voor het college van B&W:  

 

1. Stel voor iedere nieuwe samenwerking een businesscase op, zoals afgesproken. En laat deze door 

de raad vaststellen. Neem SMART doelstellingen op in de businesscase, die aansluiten bij het 

gemeentelijke beleid en geëvalueerd kunnen worden.  

2. Stel vast welke (compacte) informatie nodig is om te kunnen sturen bij regionale samenwerkingen. 

Deze informatie moet in ieder geval een verantwoording bevatten over resultaten en effecten in 

relatie tot vooraf vastgestelde gemeentelijke doelstellingen. Stel hiervoor een standaardformat op 

die voor iedere samenwerking gehanteerd kan worden.  

 

3. Zorg ervoor dat de Contact Persoon Inkoop de taken, zoals deze in het bedrijfsplan 2013-2016 van 

het IBMN staan, kan uitvoeren. Zorg ervoor dat deze functionaris de doorzettingsmacht krijgt die 

nodig is om de inkoop binnen de gemeente Leusden goed te laten functioneren. Evalueer na een 

jaar in hoeverre de nieuwe werkwijze effectief is.  

 

Voor de gemeenteraad: 

 

4. Geef verder invulling aan het raadsbesluit “werkwijze verbonden partijen” van 30 mei 2013:  

 Organiseer overleg met de raden van de deelnemende gemeenten; 

 Maak afspraken met regionale samenwerkingen om planning en control-cycli af te 

stemmen; 

 Evalueer regionale samenwerkingen aan de hand van de vooraf vastgestelde criteria, 

kwaliteitseisen en doelstellingen. Stel de vraag aan de orde of de samenwerking oplevert 

wat het gemeentebestuur er van verwacht en of er alternatieven zijn voor de 

samenwerking. Beoordeel zaken als uittreden, risico’s, planning en control-cyclus. Stel 

voor de uit te voeren evaluaties een termijnkalender op. Geef prioriteit aan evaluaties 

van samenwerkingen, waar het belang en risico groot zijn. 
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Bestuurlijke reactie Rapport “Regionale samenwerking, gemeente Leusden” 

 

Algemene opmerking 

Ditzelfde onderzoek is (eerder) uitgevoerd in gemeenten Bunnik, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde. In de 

onderzoeksopzet gaf de rekenkamercommissie vooraf aan dat dit de mogelijkheid zou bieden om de resultaten 

ook te benchmarken. In het rapport missen wij hoe Leusden er in het onderzoek vanaf komt in vergelijking tot de 

andere gemeenten. 

Conclusies 

De rekenkamercommissie concludeert dat de effectiviteit van de onderzochte samenwerkingen niet eenvoudig vast 

te stellen is. Dit heeft met name te maken met de wijze van verantwoorden. Uit de verantwoordingsinformatie is 

niet goed af te leiden wat de resultaten, kosten en effecten zijn voor de gemeente Leusden in relatie tot de 

doelstellingen.  

Onze reactie hierop luidt als volgt: 

Zoals de rekenkamercommissie opmerkt zijn zowel de raad als het college van Leusden, beide vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid, actief bezig met de verbetering van de control en aansturing van de verbonden partijen. Wij 

onderschrijven de voornoemde algemene conclusie van de rekenkamercommissie. In de onlangs door ons college 

vastgestelde nota sturing en controle verbonden partijen hebben wij een aantal actiepunten benoemd waarbij in 

dit kader de volgende van belang zijn: 

1. Als het gaat om de maraps hebben de verbonden partijen daarin eerste verbeterslagen gemaakt: zowel qua 

tijdigheid, frequentie als de kwaliteit van de rapportages. Verbonden partijen zorgen ervoor dat hun tussentijdse 

rapportages (maraps) goed aansluiten bij de planning en control systematiek van de gemeenten en er is sprake 

van evenwicht tussen beleidsmatige inhoud en bedrijfsvoering in de maraps.  

2. In de dienstverleningsovereenkomsten (dvo’s) dient de verplichting te worden opgenomen dat de verbonden 

partij 2 of 4 keer per jaar (afhankelijk van het financieel belang en het risicoprofiel) een marap aan de gemeente 

verstrekt en op welke inhoudelijke punten aan de gemeente verantwoording wordt afgelegd. Er wordt in 2014 

geëvalueerd of de gemeente nog voldoende mogelijkheden tot sturing en control heeft bij de Vru, waar niet meer 

wordt gewerkt met een dvo.  

3. Er wordt een nieuwe functie ingesteld: coördinator verbonden partijen. Deze functie kan formatief deels 

worden belegd binnen de beschikbare formatie AO/IC. Voor een deel dient de formatie echter te worden 

uitgebreid. Hierover zal nog afzonderlijke besluitvorming door het college plaatsvinden. 

Hoofdstuk 7 Bestuurlijke reactie van het college 
 

Naar aanleiding van de rapportage met conclusies en aanbevelingen is een reactie ontvangen van het 

college van burgemeester en wethouders. Deze  luidt: 
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Aanbevelingen  

De rekenkamercommissie formuleert de volgende aanbevelingen: 

1. Stel voor iedere nieuwe samenwerking een business case op, zoals afgesproken. En laat deze door de raad 
vaststellen. Neem SMART doelstellingen op in de business case, die aansluiten bij het gemeentelijke beleid en 
geëvalueerd kunnen worden.  
Onze reactie hierop is dat wij deze aanbeveling onderschrijven en ter harte zullen nemen. Overigens merken wij 
op dat het werken met een door de raad vast te stellen business case bij samenwerkingsverbanden voor 
uitvoerende taken reeds bestaand beleid is, vastgelegd in raadsbesluit 2009-7263.   

2. Stel vast welke (compacte) informatie nodig is om te kunnen sturen bij regionale samenwerkingen. Deze 
informatie moet in ieder geval een verantwoording bevatten over resultaten en effecten in relatie tot vooraf 
vastgestelde gemeentelijke doelstellingen. Stel hiervoor een standaardformat op die voor iedere samenwerking 
gehanteerd kan worden.  
Ons inziens zijn de dvo en de marap geschikte instrumenten voor de gemeente om te kunnen sturen. De 

afspraken in de dvo’s dienen smart te worden geformuleerd en in de vorm van maraps wordt door de verbonden 

partij aan de gemeente tussentijds gerapporteerd over de behaalde resultaten, zodat hierop kan worden 

(bij)gestuurd. In de dvo’s wordt de verplichting opgenomen dat de verbonden partij een marap aan de gemeente 

verstrekt. Daarnaast wordt aangegeven op welke onderdelen de geleverde prestaties moeten worden 

verantwoord door de verbonden partij. Ook wordt in de dvo’s opgenomen wanneer verbonden partijen hun 

conceptkadernota, conceptbegroting en conceptjaarverslag aan de gemeente moeten opleveren. De coördinator 

verbonden partijen onderzoekt of het werken met een standaardformat van toegevoegde waarde kan zijn.   

3. Zorg ervoor dat de Contact Persoon Inkoop de taken, zoals deze in het bedrijfsplan 2013-2016 van het IBMN 
staan, kan uitvoeren. Zorg ervoor dat deze functionaris de doorzettingsmacht krijgt die nodig is om de inkoop 
binnen de gemeente Leusden goed te laten functioneren. Evalueer na een jaar in hoeverre de nieuwe werkwijze 
effectief is.  
Onze reactie hierop is dat wij deze aanbeveling onderschrijven en ter harte zullen nemen. Het bestuur van IBMN 
heeft onlangs een nieuw bedrijfsplan vastgesteld waarin de koers van de stichting voor de komende jaren wordt 
uitgestippeld. Een belangrijke ontwikkeling is dat in het vervolg per inkooptraject vooraf een business case zal 
worden opgesteld. Hierin worden doelstellingen, verwacht inkoopresultaat en kwaliteitscriteria opgenomen op 
basis waarvan een keuze kan worden gemaakt om al dan niet deel te nemen aan een inkoopproject.    

Wij danken u voor uw gedegen rapportage die voor ons college een hoge actualiteitswaarde heeft door de 

verbeterslagen die wij de komende jaren willen maken met de sturing en controle van verbonden partijen. 
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Hoofdstuk 8 Nawoord van de rekenkamercommissie 

 

De rekenkamercommissie bedankt het college voor haar reactie op het rekenkamerrapport. Wij zijn 

verheugd dat het college de conclusies en aanbevelingen onderschrijft. Het college geeft aan dat de 

aanbevelingen overgenomen zullen worden en voor een deel reeds uitgevoerd zijn. Wij hebben 

geconstateerd dat de gemeente Leusden t.o.v. de overige gemeenten,  waar hetzelfde onderzoek is 

uitgevoerd, meer dan gemiddeld op de goede weg zit. Over twee tot drie jaar zullen wij nagaan in 

hoeverre de gemeente de aanbevelingen, indien de raad deze ook overneemt, in de praktijk heeft 

gebracht.  

Met betrekking tot de algemene opmerking van het college over de benchmark van het onderzoek, 

willen wij erop wijzen dat de onderzoeksrapporten “Regionale samenwerking” van alle vijf gemeenten 

openbaar zijn en te vinden zijn op de website van de rekenkamercommissie 

www.rkvalleienveluwerand.nl. Daarnaast kunnen wij, indien u dat wenst, een samenvatting toesturen 

van de resultaten van de vijf gemeenten op een rij. 

Met het oog op de huidige ontwikkelingen ten aanzien van de decentralisaties en mogelijke regionale 

samenwerkingen verwacht de rekenkamercommissie dat de gemeente Leusden voordeel kan doen met 

de uitkomsten van dit onderzoek.  

http://www.rkvalleienveluwerand.nl/
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Bijlage 2 Respondenten 
 

Directeur/secretaris 

Portefeuillehouder welzijn en sociale zaken  

Teamleider kwaliteitszorg en control 

Strategisch adviseur  

Twee beleidsmedewerkers samenleving 

 

Raad en commissieleden: 

 fractie GroenLinks 

 fractie Christenunie 

 fractie D66 
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Bijlage 3 Overzicht verbonden partijen gemeente Leusden94 
 

Verbonden partij  Doelstelling deelname Financiële 

bijdrage/belang 

Gemeenschappelijke regeling/stichting 

1. Sevicebureau 

Gemeenten (SB/G) 

Het fungeren als een duurzame en professionele dienstverlenende 

overheidsorganisatie die zakelijk, bedrijfsmatig, klantgericht, flexiber en 

transparant werkt. 

Bijdrage 2013:  

€ 3.732.533 

2. Regionale 

Uitvoeringsdienst (RUD) 

In oprichting (vanaf 2013)  

3. Gewestelijke Gezondheid 

Dienst Midden 

Nederland 

Het uitvoering geven aan, dan wel ondersteuning bieden bij de gemeentelijke taken 

zoals die zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG) 

Bijdrage 2013: € 752.851 

(€ 360.697 basistaken-pakket 

en € 30.470 Digitaal 

Kinddossier, € 24.960 

maatwerk, en € 336.724 

basistaken JGZ 0-4 jr) 

4. Veiligheidsregio Utrecht 

(VRU) 

Verbeteren van de kwaliteit van de rampenbestrijding, crisisbeheersing en 

noodhulpverlening in de regio Utrecht. 

Bijdrage 2013: € 1.334.269 

5. Regionaal 

Werkvoorzieningschap 

Amersfoort (RWA) 

In het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening mensen met een arbeidshandicap 

begeleid laten werken 

Bijdrage 2013: € 53.300 

6. Afvalverwijdering 

Utrecht (AVU) 

Doelmatig en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde sturing en uitvoering van 

het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. 

Bijdrage 2013:€ 343.578 

 

7. Recreatieschap 

Utrechtse Heuvelrug, 

Vallei en Kromme 

Rijngebied 

Belangenbehartiging met regionaal karakter openlucht recreatie en bescherming van 

natuur en landschap 

Bijdrage 2013: € 54.495 

8. Welstand en 

Monumenten Midden 

Nederland (WMMN) 

advies over instandhouding bevordering van bouwkundig schoon, welstandszorg, 

monumentenzorg, en zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid. 

Bijdrage 2013: € 25.565 

9. Stichting Vernieuwing 

Gelderse Vallei (SVGV) 

Invloed uitoefenen op de vernieuwingsimpuls voor het gebied Bijdrage 2013: € 15.200 

10. Centraal inkoopbureau 

Midden Nederland 

Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor de leden en 

inkoop in te zetten als strategissch en tactisch instrument voor waarde creatie. 

Bijdrage 2013: € 83.900 

11. Gemeenschappelijk 

belastingkantoor 

Locosensus en Tricijn 

(GBLT) 

 

Het heffen en innen van lokale belastingen, WOZ taken en waterschapsbelastingen op 

een hoog kwaliteitsniveau tegen zo laag mogelijke kosten. 

Bijdrage 2013: € 494.000 

                                                           
94 Gemeente Leusden, Jaarrekening 2011, pag 112 en Programmabegroting 2013, pag 130-131 (bron jaarstukken 2011 verbonden partijen). 
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Deelnemingen 

12. Vitens N.V. Invloed kunnen uitoefenen 25.902 aandelen 

Nominaal € 1 

Publiek Private Samenwerking 

13. PPS constructies 

Tabaksteeg 

Integrale ontwikkeling en realisatie van woongebied Tabaksteeg 18 aandelen 

nominaal € 1000 

 

 

    

 


