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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 uw gemeente. Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode 

oktober 2014 t/m maart 2015 door de heer R. Kamphues (onderzoekcoördinator en lid van de 

rekenkamercommissie) en de heer J.P.P. van Dort (voorzitter rekenkamercommissie) in samenwerking 

met Marleen Laverman Projectmanagement. De overige leden van de rekenkamercommissie hebben het 

onderzoek begeleid.  

Vergelijkbare onderzoeken zijn in 2012 en 2013 uitgevoerd in de gemeenten Bunnik, Leusden , 

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  van de rekenkamercommissie Vallei en 

Veluwerand en de onderzoeksopzet die vooraf met de auditcommissie is besproken. 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 van deze rapportage. 

 

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

aan het onderzoek. 

 

 

Drs. J.P.P. van Dort 

Voorzitter rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 

 

Juni 2015 

 

 

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. Al geruime tijd hevelt de 

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

complexer. Samenwerken met anderen biedt een mogelijkheid om de kwaliteit en de continuïteit van de 

uitvoering van betreffende taken te waarborgen en om deze taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Er 

zijn verplichte en vrijwillig gekozen vormen van samenwerken. Raadsleden vragen zich vaak af, ook in de 

gemeente Nijkerk, 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 in de gemeente Nijkerk te onderzoeken. Het onderzoek heeft 

zich gericht op het algemene beleid in de gemeente Nijkerk ten aanzien van samenwerkingen en 

specifiek op de samenwerkingen Regio FoodValley, Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-

Tricijn (GBLT) en de Omgevingsdienst De Vallei (OddV). 

Algemeen gemeentelijk beleid 

De aanleiding om samen te werken ligt met name in het feit dat de gemeente Nijkerk een zelfstandige 

gemeente wil blijven, maar op bepaalde punten de meerwaarde van samenwerken ziet. Het 

gemeentebestuur van Nijkerk kiest er bewust voor om de regionale samenwerkingensamenwerking te 

laten voortbestaan op de wijze zoals die op historische grond is gegroeid. Dat betekent dat er met veel 

verschillende partners wordt samengewerkt. De regio waarmee samengewerkt wordt is afhankelijk van 

het beleidsterrein. De rekenkamercommissie ziet het gevaar van verbrokkelde beleidscoördinatie en het 

gebrek aan afstemming van beleidsontwikkeling op deelterreinen (integraal beleid), met name voor de 

drie decentralisaties.  

Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden is geen kader beschikbaar op basis waarvan de gemeente 

een analyse maakt van de situatie en op basis waarvan  alternatieven voor samenwerking overwogen 

kunnen worden. Kwaliteitseisen en bedrijfsvoeringeisen op basis waarvan samenwerkingsverbanden 

kunnen worden getoetst zijn niet vastgelegd. 

 

De onderzochte samenwerkingen 

De onderzochte samenwerkingen zijn recent ontstaan. Voor FoodValley is gekozen om een sterkere 

economische positie in samenwerking met de regio te verkrijgen. FoodValley is een strategisch 

samenwerkingsverband. Door deelname aan FoodValley komt de gemeente bovendien in aanmerking 

voor cofinanciering van projecten vanuit de provincie.  De samenwerking met GBLT is ontstaan vanuit 

het idee om de belastingheffing en –inning efficiënter te organiseren: een kostenbesparing, maar met 

behoud van kwaliteit. De OddV is een door het Rijk opgelegde samenwerking, waarbij de gemeente 

Nijkerk in Gelders verband heeft gezocht naar een vorm waarbij de lokale aansluiting gewaarborgd blijft.  

Zowel GBLT als OddV betreffen een samenwerking op uitvoerend niveau. 
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Resultaten en conclusies 

De onderzochte samenwerkingen zijn vastgelegd in gemeenschappelijke regelingen, waarin vorm, 

afspraken, en taakverdelingen duidelijk zijn vastgelegd. De doelstellingen van betreffende samenwerking 

zijn naar de mening van de rekenkamercommissie slechts beperk gespecificeerd. Dit geldt met name bij 

OddV en FoodValley. GBLT kent een specifieker geformuleerde set van doelstellingen.  

Vanwege het ontbreken van gespecificeerde doelen waarmee de samenwerkingsverbanden de kwaliteit  

van de uitvoeringkunnen meten, zijn de sturingsmogelijkheden op samenwerking  mede daardoor 

beperkt. Bovendien staat de raad op afstand bij de sturing op samenwerking: de raad wordt 

geïnformeerd bij belangrijke ontwikkelingen, maar de informatievoorziening gedurende de uitvoering is 

verder beperkt en er wordt weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de 

raadscommissievergadering daartoe biedt. Tevens blijkt dat de planning en control cyclus van de 

samenwerking niet aansluit bij de vergadercyclus van de gemeenteraad waardoor sturing wordt 

bemoeilijkt. 

 

In onderstaande tabel worden de resultaten 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 FoodValley GBLT OddV 

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

samenwerken? 
Raad en college hebben geen strategische visie op 

samenwerking vastgesteld, maar hebben wel 

criteria gesteld in twee door de raad vastgestelde 

documenten. Er is bewust gekozen voor een 

voortzetting van de samenwerkingen die op 

historische grond zijn gegroeid, waardoor in de 

praktijk met vier verschillende regio’s wordt 

samengewerkt. Kwaliteitseisen en 

bedrijfsvoeringseisen op basis waarvan 

samenwerkingsverbanden kunnen worden 

getoetst zijn niet vastgelegd. (+/-) 

   

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

 De samenwerking is vastgelegd in 

een gemeenschappelijke regeling. 

Er zijn geen specifieke en meetbare 

doelen geformuleerd over wat de 

samenwerking op zou moeten 

leveren. . (+/-) 

De samenwerking is vastgelegd in 

een gemeenschappelijke regeling. 

In de 

dienstverleningsovereenkomst 

worden specifieke en meetbare 

doelen gesteld aan de kwantiteit 

van de uitvoering en de kwaliteit 

van de dienstverlening. Dit is niet 

gekoppeld aan beleidsdoelen.  (+) 

De samenwerking is vastgelegd 

in een gemeenschappelijke 

regeling. In de 

dienstverleningsovereenkomst is 

dat verder uitgewerkt. Hierin 

worden geen meetbare 

indicatoren benoemd voor de 

kwaliteit van de uitvoering. (+/-) 
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3. Hoe wordt vorm gegeven aan de samenwerking, hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

verdeeld? 

 De taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden zijn vastgelegd in de 

gemeenschappelijke regeling die door 

de raad is vastgesteld. (+) 

De taken, 

verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden zijn vastgelegd in 

de gemeenschappelijke regeling 

en de 

dienstverleningsovereenkomst 

die door de raad is vastgesteld.  

(+) 

De taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden zijn vastgelegd 

in de gemeenschappelijke 

regeling en de 

dienstverleningsovereenkomst 

die door de raad is vastgesteld. 

(+) 

4. Wordt de doelstelling van de samenwerking bereikt? Wordt de raad geïnformeerd over de resultaten en 

effecten van de samenwerking? 

 Er vindt geen verantwoording plaats 

over de inhoudelijke resultaten van de 

gezamenlijke uitvoering door 

FoodValley. De financiële 

verantwoording is onderdeel van de 

reguliere p&c-cyclus. De raad wordt 

geïnformeerd over ontwikkelingen via 

de raadsinformatiebrieven, de p&c-

cyclus en bijeenkomsten.  

(+/-) 

Er zijn SMART+ C 

geformuleerde normen en er 

kunnen analyses worden 

gemaakt over het bereik van de 

globale doelstellingen uit de 

Dienstverleningsovereenkomst.  

 

De raad krijgt deze informatie 

toegestuurd, maar via de lijst 

ingekomen stukken en zonder 

duidelijke oplegger. 

 (+/-) 

Er zijn geen SMART+ C 

geformuleerde prestatie-

indicatoren tussen gemeente 

Nijkerk en OddV. Wel zijn er 

prognoses beschikbaar van de 

kwantiteit en die staan in het 

werkplan.  (+/-) 

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

De raad is betrokken 

bij de beleidsvorming 

die indirect de 

inhoudelijke kaders 

vormen voor de 

samenwerkingen.  

De controlefunctie is 

beperkt, doordat de 

mogelijkheid tot 

informatievoorziening 

via de 

commissievergadering 

nauwelijks wordt 

benut en doordat de 

begrotingscycli van de 

verbonden partijen en 

de vergadercyclus van 

de gemeenteraad niet 

op elkaar aansluiten.  

(+/-) 

De raad stuurt vooraf door het 

instemmen met de strategische 

agenda. De gemeenteraad kan op 

basis van de 

verantwoordingsinformatie niet 

sturen op of controle uitvoeren op de 

kwaliteit van de uitvoering, aangezien 

daar geen doelen voor zijn gesteld. 

(+/-) 

 

De raad stelt de 

belastingverordeningen vast, de 

bedrijfsvoering is 

verantwoordelijkheid van het 

college. De 

sturingsmogelijkheden van de 

raad sluiten aan bij zijn rol op 

afstand ten aanzien van 

bedrijfsvoering: de jaarstukken 

komen op de lijst ingekomen 

stukken. De raad heeft daar 

echter niet bewust voor 

gekozen.  (+/-) 

De gemeenteraad krijgt ten 

aanzien van OddV zowel in de 

voorbereiding als in de uitvoering 

voornamelijk informatie ter 

kennis name, maar heeft geen 

actieve kaderstellende of 

controlerende rol.  

Een duidelijke afweging van de 

raad over wanneer hij welk 

instrument in zet is niet gemaakt. 

(+/-) 
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Aanbevelingen 

De algemene conclusie van de rekenkamercommissie is dat de gemeenteraad van Nijkerk in de 

onderzoeksperiode in beperkte mate grip heeft op de sturing van regionale samenwerkingen.  Aangezien 

regionale samenwerkingen steeds belangrijker worden adviseert de rekenkamercommissie  om dit te 

verbeteren. Daarvoor is het onder andere van belang dat er concrete en toetsbare doelstellingen worden 

geformuleerd, dat er tijdige sturingsinformatie is en dat er analyses en periodieke evaluaties worden 

uitgevoerd.  De nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 ingaat geeft ook  

mogelijkheden om de sturing op samenwerkingsverbanden te versterken. Daarnaast beveelt de 

rekenkamercommissie raadsleden aan om naast de formele wijze van sturing op regionale 

samenwerking ook te sturen en te beïnvloeden op een  meer  informelere wijze. De 

rekenkamercommissie heeft daartoe de volgende  aanbevelingen geformuleerd: 

 

1. Maak gebruik van de mogelijkheden die het agendapunt “regionale samenwerking” op de agenda 

van de raadscommissie biedt: 

 Nodig de directeur van een samenwerkingsverband uit in een commissievergadering om te 

presenteren waar zijn/haar samenwerking mee bezig is. Op die manier wordt het minder 

abstract en kan de raad direct  in gesprek met de directeur en zo wordt voor de raad een 

extra contact- en info- beïnvloedingsmoment georganiseerd. 

 Laat de verantwoordelijke wethouder in de raadscommissie terug en vooruitblikken op de 

AB/DB-vergaderingen die hij heeft. Raadsleden kunnen dan input aan de wethouder 

meegeven. 

2. Organiseer  één raadsvergadering waarop de besluitvorming van zoveel mogelijk regionale 

samenwerkingsverbanden (begrotingen en jaarstukken) in een keer aan de orde komt. Hierdoor 

stimuleer je het besef en belang van de regionale samenwerking door er geconcentreerd aandacht 

aan te besteden . 

3. Wijs per regionale samenwerking twee raadsleden aan die een coördinerende rol gaan vervullen als 

rapporteur. Deze houden in de gaten of de informatie juist en compleet is en halen zo nodig 

informatie op bij de ambtenaren en/of regionale samenwerking.  Dit is een mogelijkheid om de 

betrokkenheid/eigenaarschap van de raad verder te vergroten. De gemeente Leusden hanteert 

deze werkwijze sinds 2014. Maak gebruik van de ervaringen en werkwijze van de gemeente 

Leusden.  

4. Bekijk mogelijkheden tot een efficiëntere uitvoering en mogelijke taakverdeling tussen de andere 

deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. . Bekijk welke taken  in samenwerking met de 

andere deelnemers uitgevoerd kunnen worden. Mogelijk kunnen bepaalde taken verdeeld worden. 

Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van de  begroting, het opstellen van raadsinformatiebrieven 

en de ( wijze van) monitoring, etc. 
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5. Stel een termijnkalender op voor een periodieke evaluatie van de gemeenschappelijke regelingen 

en stel beoordelingscriteria vast waarop een samenwerking geëvalueerd moet worden. Overweeg 

of de rekenkamercommissie bij deze evaluaties een rol kan vervullen.  

 

6. Bepaal hoe je als raad wilt sturen op samenwerking en maak onderscheid tussen strategische 

samenwerkingsverbanden en samenwerkingen gericht op uitvoering.  

7. Ontwikkel op basis van de notitie Nijkerk in de regio: een plaatsbepaling en de Verandervisie een 

algemene visie voor Regionale Samenwerking en stel deze vast. 

 

8. Zie er op toe dat gemeenschappelijke regelingen voor 1 januari 2016 voldoen aan de nieuwe eisen 

uit de Wet gemeenschappelijke regeling met betrekking tot de termijnen van het aanbieden van 

jaarstukken aan de gemeenteraden.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding onderzoek 

 

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 mede daardoor hogere kwaliteitseisen gesteld aan gemeenten. Voor burgers is 

het van belang dat de kwaliteit en de continuïteit gewaarborgd is. Daarnaast hebben de gemeenten te 

maken met bezuinigingstaakstellingen. Samenwerken met anderen biedt een mogelijkheid om de 

kwaliteit en de 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? En wat zijn de risico´s? Deze vragen winnen aan kracht 

naarmate meer taken in samenwerking met andere gemeenten en partners worden opgepakt. 

 

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).1 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 privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een 

bestuurlijk en een financieel belang heeft.2 

 
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.  

 

                                                           
1 Per  1 januari 2015 wordt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) aangepast. Dit onderzoek richt zich op de periode voor 

de wijziging. In conclusies en aanbevelingen worden de wijzigingen meegenomen.  
2
 Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), art. 1 
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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.  

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 in 

2013 in grote lijnen op gelijke wijze uitgevoerd in de gemeenten Bunnik, Leusden, Scherpenzeel 

Woudenberg en Zeewolde. Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek in de gemeente Nijkerk. 

De individuele rapporten zijn beschikbaar en te downloaden via de website 

www.rkvalleienveluwerand.nl. 

 

1.2. Afbakening onderzoek 
 

De rekenkamercommissie onderzocht het algemene beleid van Nijkerk ten aanzien van samenwerkingen 

met andere gemeenten en bestudeerde vervolgens een drietal samenwerkingen. In samenspraak met de 

auditcommissie is gekozen voor het nader bestuderen van de volgende gemeentelijke samenwerkingen: 

1. Regio Food Valley 

2. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) 

3. Omgevingsdienst De Vallei (OddV) 

 

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 

gemeente. De samenwerking en werkwijze binnen de organisatie van de regionale samenwerkingen zelf 

vormt geen onderdeel van dit onderzoek.  

 

De onderzoeksperiode betreft 2010 – 2013. Relevante actuele ontwikkelingen  die zich na 2013 

voordeden zijn niet meegenomen in het onderzoek. 

 

1.3 Doelstelling onderzoek en onderzoeksvragen  

 
Doelstelling 

Doel van het onderzoek is vooral 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.  

 

http://www.rkvalleienveluwerand.nl/
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Vraagstelling 

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

 

Om de centrale vraag te beantwoorden zijn 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? 

2. Specifiek beleid regionale samenwerking 

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

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

c. Waarom is voor deze vorm van samenwerking gekozen? 

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

e. 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 en haar 

burgers? 

d. Hoe, waarover en wanneer wordt het college en de raad geïnformeerd over de resultaten en 

effecten (is de informatievoorziening qua planning en inhoud afgestemd op het begrotings- 

en jaarrekeningproces van de gemeente)? 

 

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? 
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1.4 Onderzoeksaanpak 

 

Vooronderzoek 

Gezien het grote belang van gemeentelijke samenwerking en de vragen die bij raadsleden leven, is in 

augustus 2014 in samenspraak met de auditcommissie besloten om onderzoek uit te voeren naar dit 

onderwerp. In overleg met de auditcommissie is gekozen voor het nader bestuderen van  drie 

gemeentelijke samenwerkingen. Vervolgens heeft de rekenkamercommissie de onderzoeksopzet  in 

september 2014 vastgesteld en heeft de gemeentesecretaris een gemeentelijke contactpersoon voor dit 

onderzoek aangewezen. Met de contactpersoon is gekeken naar op te vragen documenten en te 

interviewen personen.  

 

Onderzoek 

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

(documentenstudie), interviews en een digitale vragenlijst. 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 op ambtelijk en bestuurlijk 

niveau. Een overzicht van de geïnterviewden is opgenomen in bijlage 2. Daarnaast is een digitale 

vragenlijst uitgezet bij de zeven raadsfracties. Vijf fracties hebben de vragenlijst ingevuld: dit zijn zowel 

coalitie- als oppositiepartijen.  

 

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

vragenlijst is een concept rapport met bevindingen opgesteld. Dit conceptrapport 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. 

De reactie van het college en het nawoord van de rekenkamercommissie zijn integraal opgenomen in 

deze rapportage. 

 

1.5. Normenkader 

 

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

de studie van het kennisplatform Intergemeentelijke samenwerking.3 Het normenkader is in de 

onderzoeksopzet opgenomen en met de auditcommissie afgestemd en vervolgens definitief vastgesteld 

door de rekenkamercommissie. 

 

                                                           
3
 Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking- Samenwerking in beweging – september 2011 
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Vraagstelling Norm 

1.Gemeentelijk 

beleid 

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

samenwerkingsverbanden.  

b) Kwaliteitseisen en bedrijfsvoeringseisen 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+C
4
 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. (P&C-cyclus) 

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

samenwerking (door de deelnemende gemeenten). 

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 Nijkerk weer ten aanzien van 

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

regio FoodValley behandeld. In hoofdstuk 4 komt het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-

Tricijn (GBLT) aan bod en in hoofdstuk 5 de Omgevingsdienst De Vallei (OddV). 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 

                                                           
4
 SMART+C staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Consistent. 
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groen (goed) wordt een oordeel gegeven. Dit oordeel is tot stand gekomen door toetsing van het 

normenkader uit de vorige paragraaf (1. 5).  

In hoofdstuk 6 staan de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de bevindingen. Hoofdstuk 7 is 

een integrale weergave van de bestuurlijke reactie en 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 Nijkerk is een gemeente met 40.618 inwoners en een oppervlakte van ruim 72 vierkante 

kilometer. 5 De gemeente Nijkerk wil haar doelstellingen optimaal realiseren. In een groot aantal 

gevallen is dit op eigen gemeentelijke kracht mogelijk. Er zijn ook zaken waar het uit praktisch en 

bestuurlijk oogpunt beter is daarvoor met derden samen te werken, aldus de programmabegroting van 

de gemeente Nijkerk, paragraaf Verbonden Partijen. Dit kunnen andere overheden (met name 

gemeenten en provincies) zijn, maar soms ook niet-overheden.6  

De uitgangspunten voor samenwerking zijn vastgesteld door de gemeenteraad in november 2009. Op 

basis van de notitie "Nijkerk en de regio, een plaatsbepaling" wordt gesproken over de identiteit van 

Nijkerk, de dan bestaande positie en de gewenste plaatsbepaling van Nijkerk tot de verschillende regio's. 

Daarbij heeft de gemeenteraad een zevental uitgangspunten vastgesteld, die de basis vormden voor 

verdere uitwerking van dit onderwerp in o.a. de structuurvisie. 7 De uitgangspunten waren:  

1. Economische en maatschappelijke processen van schaalvergroting zijn maar slechts ten dele 

door Nijkerk te beïnvloeden. 

2. Samenwerking in FoodValley doet recht aan de huidige potenties van Nijkerk.  

3. Nijkerk kent veel samenhang met de regio Amersfoort / Noordvleugel Randstad en doet er dus 

goed aan ook samen te werken met deze regio. 

4. Met het oog op de lange termijn doet Nijkerk er verstandig aan rekening te houden met de 

toenemende relaties tussen het "oude land" en Flevoland en hier actief op in te spelen.  

5. De samenwerking met de regio Noord-Veluwe kan op dezelfde voet worden voortgezet.  

6. Te midden van het dynamische krachtenveld van de verschillende regio's moet Nijkerk zich 

zelfbewust en pro-actief opstellen. Zo heeft Nijkerk een kans om invloed te hebben op een 

aantal belangrijke ontwikkelingen uitgaand van eigen kracht. 

                                                           
5
 Bron: CBS, 1 mei 2014 

6 Programmanbegroting Gemeente Nijkerk 2014, paragraaf Verbonden Partijen, pp. 95. (de tekst is gelijk aan de visie in de 

Programmabegroting 2013, 2012, 2011) 
7
 Raadsinformatiebrief Regionale samenwerkingen gemeente Nijkerk, 22 januari 2014 
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7. Bij de verdere uitwerking van de identiteit van Nijkerk en de plaatsbepaling in de regio is het 

essentieel om inwoners, ondernemers en Nijkerkse belangengroepen intensief te betrekken. 

De aanleiding voor samenwerking verschilt. In sommige gevallen volgt de samenwerking uit wetgeving 

van hogere overheid. In andere gevallen kiest de gemeente zelf voor samenwerking met anderen om de 

dienstverlening zo goed en goedkoop mogelijk uit te voeren.8 

Recente ontwikkelingen 

Dat samenwerking een actueel onderwerp is, blijkt ook uit het onderzoek van de commissie Sterk 

bestuur in Gelderland (met provincie en VNG Gelderland). Deze is een verkenning gestart naar de 

bestuurskracht van Gelderse gemeenten. Inmiddels (april 2015) zijn de resultaten daarvan bekend9, 

maar deze zijn in het huidige onderzoek buiten beschouwing gelaten.  

Een ander relevant beleidsdocument is de Verandervisie. In 2014 heeft de ambtelijke organisatie zich in 

opdracht van het college (bestuursakkoord) gebogen over de vraag welke houding van de gemeentelijke 

organisatie ten opzichte van zijn omgeving past in deze tijd. De uitkomsten daarvan zijn beschreven in de 

Verandervisie en het Veranderplan. Daarin wordt de nieuwe rol van de ambtelijke organisatie 

beschreven, waarin de veranderende samenleving en de bezuinigingstaakstelling van de gemeente van 2 

miljoen euro leidend zijn.10 Op 4 november 2014 heeft de gemeenteraad het Veranderplan vastgesteld.  

In de Verandervisie staat beschreven dat regionale samenwerking vanuit het oogpunt van kwaliteit, 

kosten en kwetsbaarheid, een gegeven is. Partners kunnen buurgemeenten, maatschappelijke partners, 

zoals woningbouwcorporaties en zorgleveranciers zijn.  

“Taken die met behoud van kwaliteit tegen lagere kosten in de markt kunnen worden gezet, 

worden uitbesteed. Nijkerk neemt een actieve en zakelijke houding in tegenover regionale 

samenwerking. Per onderwerp zoeken we ook in de toekomst de best passende partners, al zijn 

soms de partners wettelijk voorgeschreven. Samenwerking die niet rendeert, wordt 

afgebouwd.”11 

Voor met name taken vanuit de AWBZ en het ruimtelijk domein geldt dat de nabijheid van de gemeente 

bij de eigen inwoners en het eigen bedrijfsleven alsmede de kennis van de plaatselijke situatie belangrijk 

worden geacht. Deze taken worden daarom zoveel mogelijk lokaal uitgevoerd. Daarnaast zijn de 

mogelijkheid tot het geven van sturing en de (bestuurlijke) invloed op de besluitvorming essentieel bij 

deze keuze. In de volgende paragraaf (Keuze voor samenwerkingspartners) wordt beschreven welke 

samenwerkingspartners de gemeente Nijkerk kent en op welke wijze deze zijn georganiseerd rond 

thema’s en regio’s.  

                                                           
8 Programmabegroting 2013, gemeente Nijkerk, paragraaf Verbonden Partijen, pp. 109.  
9
 Gelderse bestuursscan, gemeente Nijkerk, Sterk Bestuur in Gelderland 

10 Veranderplan Nijkerk, 4 november 2014. Anticiperen op participeren: naar een nieuwe rol voor de gemeente Nijkerk, pp. 2.  
11 Veranderplan Nijkerk, 4 november 2014. Anticiperen op participeren: naar een nieuwe rol voor de gemeente Nijkerk, pp. 14.  
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Keuze voor samenwerkingspartners 

Om te beoordelen of aan samenwerkingsverbanden wordt deelgenomen heeft het gemeentebestuur de 

volgende toetsingscriteria vastgesteld:12  

 de taak kan niet of zeer moeilijk door de gemeente alleen worden uitgevoerd; 

 gezamenlijke uitvoering van de taak levert voor de gemeente een concrete meerwaarde op;  

 de voordelen van de samenwerking wegen op tegen de nadelen. 

 

De gemeente Nijkerk ligt op het snijpunt van drie regio’s, zo wordt in de interviews benoemd. Dat zijn de 

regio’s: 

 De gemeente Amersfoort, de grote gemeente in de omgeving 

 De regio FoodValley, ten zuidoosten van Nijkerk 

 De regio Noord-Veluwe, samenwerking van zes gemeenten ten noordoosten van Nijkerk 

 

De gemeente Nijkerk werkt op beleids- en strategisch niveau op verschillende beleidsterreinen, met 

verschillende gemeenten samen. De eerste twee samenwerkingsregio’s (Amersfoort en FoodValley) zijn 

op vrijwillige basis tot stand gekomen en kennen deels een overlap in beleidsthema’s (zie afbeelding 

2.1). Bij de regio Noord-Veluwe (passend onderwijs) is de gemeente Nijkerk ingedeeld vanuit de 

landelijke richtlijnen en is dus niet vrijwillig gekozen. In de regio Noord-Veluwe is ook de samenwerking 

op het terrein van Wsw georganiseerd. 

 

Voor wat betreft de veiligheidsregio en de GGD zijn de gemeenten niet vrij om een 

samenwerkingsverband te kiezen. Op dat terrein werkt de gemeente Nijkerk verplicht samen in het 

verband Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). 13 

 

Op het terrein van bedrijfsvoering wordt samengewerkt met een combinatie van een aantal individuele 

gemeenten, te weten Leusden, Bunschoten en Putten. Deze samenwerking is gekozen op basis van 

vertrouwen: de ervaring in deze is dat op basis van gelijkwaardigheid kan worden samengewerkt met 

deze gemeenten, aldus respondenten. Met FoodValley worden de mogelijkheden voor samenwerking op 

het terrein van bedrijfsvoering (inkoop) voor specifiek de jeugdzorg onderzocht.  

 

De beleids- en strategische regionale samenwerking ziet er begin 2014 op hoofdlijnen als volgt uit (zie 

afbeelding 2.1). 

                                                           
12 Programmabegroting 2013, gemeente Nijkerk, paragraaf Verbonden Partijen, pp. 109.  
13

 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden werkt in opdracht van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, 

Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Scherpenzeel, Wageningen, 
Westervoort en Zevenaar. 
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Afbeelding 2.1: huidige regionale samenwerkingengemeente Nijkerk.

14
  

 

Bij de afweging welke regionale samenwerking in de toekomst het meest passend is voor Nijkerk spelen 

naar de mening van het college de volgende drie elementen een essentiële rol.15  

1. Centrale doelen  

De samenwerking moet bijdragen aan de volgende centrale doelen uit de structuurvisie Nijkerk-

Hoevelaken en de Kadernota 2014-2017:  
                                                           
14 Bron: raadsinformatiebrief Regionale samenwerkingen gemeente Nijkerk, 22 januari 2014.  
15 Raadsinformatiebrief Regionale samenwerkingen gemeente Nijkerk, 22 januari 2014.  
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 versterken van de economie als motor van de samenleving;  

 borgen dat iedereen meetelt en mee kan doen;  

 koesteren en ontwikkelen van de couleur locale en de groen-blauwe structuren, die Nijkerk 

aantrekkelijk maken. Het adagium "Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat moet" vormt daarbij 

het uitgangspunt.  

 

2. Mogelijke bijstelling uitgangspunten  

Het college ziet dat de 7 uitgangspunten zoals in 2009 geformuleerd in de notitie "Nijkerk en de regio, 

een plaatsbepaling" op termijn bijstelling behoeven. De reden daarvoor is dat het college 

accentverschuivingen in de aard van de samenwerkingen signaleert. Zo verschuift het accent van 

samenwerking met de regio FoodValley naar de regio Amersfoort en ziet het college dat de strategische 

banden met de Noord Veluwe eerder minder worden en vooral zijn ingegeven door wettelijke 

verplichtingen.  

3. Keuze voor een preferente regio  

Terugbrengen van de regionale samenwerking tot één volledig congruente regio is in ieder geval op 

korte termijn niet wenselijk en zelfs wettelijk onmogelijk, aldus het college. Er zijn verplichtingen, al dan 

niet vrijwillig aangegaan voor bepaalde periode, en de gemeente heeft te maken met verbindingen op 

inhoud en relaties die maar zeer beperkt stuurbaar zijn, aldus de raadsinformatiebrief. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de gemeente Nijkerk er bewust voor kiest om de regionale 

samenwerking te laten voorbestaan op de wijze zoals die op historische grond is gegroeid. De gemeente 

maakt geen keuze voor een preferente regio voor samenwerking, zo wordt in de raadsinformatiebrief 

benoemd. Dat betekent dat er met veel verschillende partners wordt samengewerkt en er bovendien 

voor bepaalde beleidsterreinen met meerdere regio’s wordt samengewerkt. Voorbeelden daarvan zijn 

Economie en Wonen (beiden zowel regio Amersfoort en FoodValley). Ook ten tijde van de voorbereiding 

op de drie decentralisaties heeft de gemeente Nijkerk nogmaals onderstreept de komende vier jaar de 

aard van de samenwerking niet anders te organiseren. Zoals de rekenkamercommissie al samenvat in 

haar rekenkamerbrief van 26 juni 201316, heeft de gemeente in de brief van 23 april 2013 aan de 

minister van Binnenlandse Zaken aangegeven dat de huidige samenwerkingen op het sociale domein op 

de korte termijn (de komende vier jaren) blijven zoals ze zijn. Bestaande verbanden en opgebouwd 

vertrouwen worden in Nijkerk niet teniet gedaan vanuit een landelijke wens om tot één congruente 

regio te komen, zo wordt door de gemeente Nijkerk gesteld. Dat betekent dat de gemeente Nijkerk rond 

de verschillende transities samenwerkt in verschillende regionale verbanden t.w. Regio Food Valley, 

Regio Amersfoort en Regio Noord Veluwe.17 

                                                           
16

 De rekenkamercommissie heeft in 2013/2014 de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de decentralisatie 
van rijkstaken middels vier tussentijdse rapportage in de vorm van een brief.  
17

 Rekenkamerbrief 1 – decentralisaties Nijkerk. 26 juni 2013.  
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Soorten samenwerking 

In de jaarlijkse beleidsbegrotingen en jaarverslagen geeft de gemeente Nijkerk in de paragraaf 

verbonden partijen een opsomming van de verbonden partijen, zoals de BBV18 dat voorschrijft. De 

paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat in de begroting en het jaarverslag ten minste:19 

 de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn 

opgenomen in de begroting; 

 de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. 

 

In bijlage 3 van dit rapport wordt een overzicht gegeven van regionale samenwerkingen die  de 

gemeenten Nijkerk  aanmerkt als verbonden partij.20 De informatie is afkomstig uit de gemeentelijke 

programmabegroting 2014.  

 

Nijkerk neemt, volgens de paragraaf Verbonden Partijen, deel aan elf samenwerkingsverbanden. Voor 

acht van de elf geldt dat dit een gemeenschappelijke regeling is, waarin de gemeente zowel een 

financieel belang als een bestuurlijk belang heeft. Dat geldt ook voor de drie door de 

rekenkamercommissie nader onderzochte samenwerkingsverbanden: FoodValley, OddV en GBLT. Per 

samenwerking staat beschreven wat het doel van de samenwerking is. Er wordt echter – zowel in de 

begroting als het jaarverslag - geen relatie gelegd met de doelstellingen in de begroting en er zijn slechts 

voor een deel van de verbonden partijen beleidsvoornemens opgenomen. Ook ontbreekt een overzicht 

van financieel belang en risico’s in zowel de begroting als het jaarverslag. Hiermee voldoet de paragraaf 

Verbonden Partijen niet aan de voorschriften uit de BBV.21 Het accountantsrapport bij het jaarverslag 

maakt hier overigens geen melding van. De risico’s van een aantal samenwerkingsverbanden wordt wel 

benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen.  

 

Meerwaarde en risico’s 

De exacte meerwaarde van regionale samenwerking blijkt lastig te bepalen, aldus de 

raadsinformatiebrief van 22 januari 2014.  

De directe kosten bestaan uit vaste financiële en personele bijdragen aan FoodValley en Regio 

Amersfoort, ureninzet voor uitwerking van onderwerpen, overleg en bestuursondersteuning, als ook 

projectkosten (financieel en ureninzet). Voor 2013 bedroegen deze directe kosten  voor alle strategische 

samenwerkingsverbanden totaal ca. € 1,2 miljoen, aldus de raadsinformatiebrief van januari 2014.22 

Circa tweederde van deze kosten betreffen project- en uitwerkingskosten, die zonder regionale 

samenwerking lokaal opgepakt hadden moeten worden en dan duurder zouden uitvallen, omdat de 

                                                           
18

 BBV:Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten.  
19

 BBV:Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten, artikel 15. 
20

 Een verbonden partij is een organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1, lid 2 Besluit 
begroting en verantwoording). 
21

 Met de begroting 2015 is de paragraaf aangepast aan de nieuwe BBV voorschriften aangaande de verbonden partijen.  
22

 Hieronder vallen dus niet de regionale uitvoeringsorganisaties.  
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gemeente Nijkerk niet zou profiteren van schaalvoordelen, zo stelt het college in de informatiebrief aan 

de gemeenteraad.  

De directe opbrengsten zijn niet zomaar in geld uit te drukken en tegen de kosten af te zetten. De 

opbrengsten van de afgelopen periode bestaan onder andere uit:23  

 Meerdere miljoenen euro’s aan financiële bijdragen. Een subsidiecriterium voor bijdragen van 

overheden is vaak samenwerking tussen meerdere regionale partners. Voorbeelden hiervan zijn: 

Regiocontractgelden van provincie Gelderland (ca. € 11 minmiljoen voor regio FoodValley), 

rijkssubsidie jeugdwerkloosheid (€ 339.000,- voor regio Amersfoort), subsidie revitalisering 

Arkervaart-Oost (€ 1,5 miljoen), bijdragen aansluiting A1 Hoevelaken (€ 12 miljoen) en geluid 

knooppunt Hoevelaken (€ 1 miljoen), bijdrage voor tunnel Amersfoortseweg (€ 11 miljoen).  

 Schaalvoordelen en concrete projectresultaten: Onderzoek (woningmarkt, verkeer), 

voorbereiding decentralisaties, gezamenlijke promotie en acquisitie (beursbezoek, website), 

uitvoering Landschapsontwikkelingsplan;  

 Kennisontwikkeling: Op alle beleidsvelden, m.n. decentralisaties;  

 Bestuurskracht: Bestuurlijke samenwerking geeft positie in onderhandelingen, zoals bijvoorbeeld 

bij de opstelling van de Omgevingsvisie van de provincie (inbreng via traject Gebiedsvisie 

FoodValley), bij knooppunt Hoevelaken, bij Lelystad Airport, bij bepaling van planologische 

ruimte/status (zoals Regionaal Programma Bedrijfsterreinen en Ecologische Hoofdstructuur). 

 

Daarnaast is er ook sprake van indirecte kosten en opbrengsten. Zo levert elke gemeente in een 

samenwerkingsverband enige beleidsruimte en op punten eigen identiteit in. Daar staat tegenover dat 

door de inmiddels jarenlange samenwerking, zowel in FoodValley als de regio Amersfoort, meer begrip is 

ontstaan voor elkaars standpunten en cultuur. Samenwerkingspartners hebben ook meer inzicht in 

elkaars capaciteiten gekregen. Tevens heeft Nijkerk een duidelijke positie verworven in de verschillende 

samenwerkingsverbanden in tegenstelling tot enkele jaren geleden. Hierdoor kan nu efficiënter 

geschakeld worden en komt de meerwaarde van samenwerking sneller tot stand. Het college 

constateert dat de investeringen in de samenwerking in verschillende regio's met name het laatste jaar 

steeds meer vruchten afwerpen.24 

In paragraaf 2 Weerstandsvermogen van de programmabegroting staan risico’s beschreven. Er worden 

geen algemene risico’s beschreven van samenwerkingsverbanden. Wel worden specifiek voor de regio 

FoodValley en de OddV risico’s beschreven (zie hoofdstuk 3 en 5 van deze rapportage voor de 

beschrijving). 
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 Raadsinformatiebrief Regionale samenwerkingen gemeente Nijkerk, 22 januari 2014 
24

 Raadsinformatiebrief Regionale samenwerkingen gemeente Nijkerk, 22 januari 2014 
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2.2 Criteria voor samenwerken 

 

Nadat in 2.1 het algemeen beleid en de visie ten aanzien van samenwerkingsverbanden is besproken, 

wordt in paragraaf 2.2 ingegaan op de manier waarop de gemeente Nijkerk specifieke 

samenwerkingsverbanden  beoordeelt. 

Gemeentelijk beleid: Onderzoeksvraag 1b  

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

 

Het gemeentebestuur van Nijkerk is voorstander van samenwerking binnen publiekrechtelijke kaders. In 

sommige gevallen is het noodzakelijk om samenwerking op privaatrechtelijk terrein aan te gaan, door 

deelneming aan een stichting, vereniging of vennootschap. Bij deze vormen van samenwerking geldt als 

extra criterium, dat samenwerking via publiekrechtelijke weg niet of slechts zeer moeilijk mogelijk is.25  

Randvoorwaarden voor samenwerken 

Algemene kwaliteitseisen en bedrijfsvoeringseisen bij het overwegen tot aangaan van samenwerkingen 

worden niet expliciet beschreven in een document of visie. De gemeente heeft geen algemeen kader 

opgesteld om voorstellen, begrotingen en jaarrekeningen van samenwerkingsverbanden te kunnen 

beoordelen, erover te adviseren of omtrent de wijze van informatievoorziening aan de raad. In de 

praktijk worden er bij het aangaan van een samenwerking per geval bedrijfsvoeringsafspraken gemaakt. 

Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de wijze van informatievoorziening of de vertegenwoordiging in 

het bestuur. Bij gemeenschappelijke regelingen liggen deze afspraken vast in de vastgestelde 

gemeenschappelijke regeling, in andere gevallen bijvoorbeeld in een samenwerkingsovereenkomst. Deze 

randvoorwaarden en afspraken worden in de hoofdstukken 3 tot en met 5 per casus besproken, 

aangezien het aan een algemeen kader ontbreekt.  

Bij de onderzochte samenwerkingsverbanden ligt zowel bij de GBLT als de OddV een business case ten 

grondslag aan het besluit om de samenwerking aan te gaan en onder welke voorwaarden. Deze worden 

in hoofdstuk 4 en 5 besproken. 

 

2.3 Sturing door raad en college 

 

In deze paragraaf zal ingegaan worden op wat in Nijkerk  in het algemeen geldt voor regionale 

samenwerkingen ten aanzien van sturing door raad en college. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 (par. 

3.5, 4.5, 5.5) zal specifiek ingegaan worden op de sturing van raad en college bij de betreffende cases. 
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 Programmabegroting 2013, paragraaf Verbonden Partijen, pp. 109 
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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 

Bij totstandkoming 

Publiekrechtelijke samenwerkingsvormen komen tot stand op grond van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr). Volgens de Wgr kunnen de raad, het college of de burgemeester “afzonderlijk of 

tezamen ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft” een gemeenschappelijke regeling treffen 

om één of meer belangen van de gemeente te behartigen. Als het college of de burgemeester tot een 

gemeenschappelijke regeling wil besluiten is er vooraf toestemming nodig van de raad. Ook besluiten tot 

het aangaan van gemeenschappelijke regelingen behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

Gedurende de samenwerking 
Gedurende de samenwerking kan de gemeenteraad sturen op basis van de informatie uit de jaarstukken 
van de verbonden partij, de informatie uit de paragraaf verbonden partijen, de raadsinformatiebrieven, 
het agendapunt op de raadscommissievergadering en informatiebijeenkomsten van de samenwerking 
zelf. De gemeenteraad kan in enkele gevallen zoals bij de samenwerking FoodValley ook sturen bij 
vaststelling van de strategische agenda.  
Hieronder worden deze kanalen stuk voor stuk besproken. 

Wanneer er eenmaal een gemeenschappelijke regeling is, verplicht de Wgr besturen van de 

gemeenschappelijke regelingen jaarlijks hun ontwerpbegroting ten minste zes weken voor de vaststelling 

toe te zenden aan de raden van de betreffende gemeenten Dat geldt voor alle gemeenschappelijke 

regelingen, ook al betreft de samenwerking uitsluitend college- of burgemeestersbevoegdheden. De 

gemeenteraad heeft dan gedurende zes weken de gelegenheid om bij het dagelijks bestuur zienswijzen 

in te dienen over de ontwerpbegroting. Het dagelijks bestuur (DB) zorgt ervoor dat de ingediende 

zienswijzen aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. De termijn van zes weken is in de praktijk te 

kort om een stuk via de formele lijn op de agenda van de raad te krijgen. Dat noodzaakt het college tot 

een praktische werkwijze waarbij geagendeerd wordt via de lijst van ingekomen stukken en de stukken 

ter inzage liggen voor de gemeenteraad, met daarbij in de meeste gevallen een collegestandpunt als 

oplegger. 26 

Tevens wordt de gemeenteraad geïnformeerd via de paragraaf Verbonden Partijen over de 

ontwikkelingen rondom regionale samenwerking. Hierin staan alle gemeenschappelijke regelingen 

benoemd en de partijen waarin de gemeente een financieel of bestuurlijk belang heeft. In de paragraaf 
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 Per  1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) aangepast. De termijn waarbinnen gemeenteraden 

zienswijzen op begroting en jaarrekening kunnen indienen wordt verlengd. Dit onderzoek richt zich op de periode voor de 
wijziging. 
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wordt de doelstelling van de samenwerking benoemd, maar ontbreekt informatie over bijvoorbeeld de 

financiële bijdrage van de gemeente of het risico van de samenwerking. Op basis van deze informatie 

kan de gemeenteraad beperkt inzicht krijgen in het functioneren van de gemeenschappelijke regeling.  

Het vaste, laatste agendapunt van de commissievergadering is: “terugkoppeling regionale 

samenwerking”. De respondenten geven aan dat dit er vaak bij inschiet: een reden zou kunnen zijn dat 

het dan laat is en men naar huis wil.  

 

Het college stuurt veelal via het dagelijks bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regelingen waarvan 

een afgevaardigde zitting heeft. De bestuurder moet alarm slaan wanneer er iets misgaat en tijdig 

belangrijke signalen doorgeven aan het college en de raad. In de onderzoeksperiode gaat dat voor de 

onderzochte samenwerkingsverbanden veelal via een raadsinformatiebrief naar de raad (zie hoofdstuk 3 

tot en met 5).  

Soms organiseren de samenwerkingsverbanden zelf informatiebijeenkomsten, waarvoor de 

gemeenteraden uit het samenwerkingsverband worden uitgenodigd. Voor de onderzochte 

samenwerkingsverbanden is in hoofdstuk 3 tot en met 5 benoemd wanneer dat is gebeurd.  

De verschillende manieren van informatievoorziening aan en sturingsmogelijkheden van de 

gemeenteraad zijn door de gemeente niet in kaart gebracht en er wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen soorten samenwerking (bijvoorbeeld strategisch of bedrijfsvoering). Er zijn geen richtlijnen of 

vaste werkwijzen voor de wijze van informatievoorziening aan/ de raad over regionale samenwerkingen. 

Ook ontbreekt een onderscheidende aansturing door de raad voor de verschillende soorten 

samenwerkingsverbanden.  

Ervaring van de raad  

Op basis van een digitale vragenlijst die is uitgezet onder de fracties is een beeld gekregen  van de 

manier waarop de fracties hun kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van regionale 

samenwerking ervaren.27 Twee van de vijf fracties ervaren dat zij onvoldoende invloed hebben bij de 

beslissing wel of niet een samenwerking aan te gaan. Drie fracties staan daar positief tegenover, 

waarvan twee zelfs erg positief. Over de mate waarin zij criteria of kaders kunnen stellen voor deze 

samenwerkingen zijn zij iets minder positief: drie van de vijf fracties ervaren dat als onvoldoende. De 

informatievoorziening, via raadsinformatiebrieven en de planning- en control cyclus wordt als redelijk 

ervaren. Maar veel minder tevreden zijn de fracties over de terugkoppeling over regionale 

samenwerking in de raadscommissie-vergaderingen: deze krijgt van alle vijf fracties een onvoldoende.  

Over de mate waarin de raad zijn controlerende rol kan uitoefenen denken de fracties ook verschillend. 

De termijnen voor het indienen van een zienswijze op begroting en jaarrekening  zien twee fracties als 

ruim onvoldoende, terwijl drie fracties daar een voldoende voor geven. En de mate waarin het college 

controle uitvoert op de resultaten van de samenwerkingen beoordelen drie fracties als onvoldoende, 
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 Van de zeven fracties hebben vijf fracties de vragenlijst ingevuld. 
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terwijl  twee fracties daar tevreden over zijn. Wanneer de kaderstelling en controle van de nader 

onderzochte samenwerkingsverbanden wordt bezien, blijkt dat de meningen ook sterk verschillen over 

de mogelijkheid daartoe. De fracties lijken het meest tevreden te zijn over de resultaten en 

informatievoorziening van GBLT, met betrekking tot FoodValley verschilt de waardering door de vijf 

fracties sterk en voor OddV geldt dat men er ontevreden tot neutraal tegenover staat. In de 

hoofdstukken 3 tot en met 5 wordt de tevredenheid per casus beschreven. 

Inzet instrumentarium sturing en controle 

De instrumenten voor sturing en controle op de verschillende samenwerkingsverbanden zijn gelijk, 

alleen de behandeling verschilt aldus respondenten. Voor de strategische samenwerkingsverbanden is 

meer aandacht aan raad- en collegetafel. Voor de samenwerkingen die meer gericht zijn op uitvoering 

wordt er op ambtelijk niveau (regiefunctionaris) gekeken naar de dienstverleningsovereenkomst, zo 

blijkt uit interviews. Wanneer de resultaten in overeenstemming zijn met de afspraken, hoeft er alleen 

via de P&C-cyclus van de gemeente te worden teruggekoppeld. Als er afwijkingen zijn bij de 

uitvoeringsgerichte samenwerkingsverbanden, dan wordt het besproken in het 

gemeentesecretarisoverleg op regionaal niveau en daarna voorgelegd aan de besturen van de 

samenwerkingsverbanden.  

Evaluatie 

Er wordt niet gewerkt met een kalender op basis waarvan de diverse samenwerkingsverbanden 

periodiek worden geëvalueerd.  

Wel is aan de gemeenteraad via de raadsplanning toegezegd dat in het najaar van 2013 een algemene 

evaluatie van de regionale samenwerking beschikbaar zou komen. Het college stelde december 2012 

voor deze toezegging te laten vervallen aangezien in het voorjaar van 2013 als gevolg van de brief van 

minister Plasterk een standpunt nodig was over de Nijkerkse regionale positionering (in het kader van de 

decentralisaties). De agendacommissie heeft vervolgens te kennen gegeven toch nog behoefte te 

hebben aan een aanvullende raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen in de regionale 

samenwerking. Deze is op 22 januari 2014 aan de gemeenteraad aangeboden. In de begeleidende brief 

wordt aangekondigd dat in het najaar van 2014 opnieuw een evaluatie van de regionale samenwerking 

opgesteld zal worden. Dit als mogelijke start voor de nadere discussie over de toekomstige regionale 

positionering van Nijkerk. De rekenkamercommissie heeft eind 2014 geen nieuwe evaluatie van de 

regionale samenwerking aangetroffen. Wel wordt in de Verandervisie en het Veranderplan die in 

november 2014 verschijnen ook gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden m.b.t. regionale 

samenwerking.   
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2.4 Samenvatting gemeentelijk beleid 

 

 

 

Onderzoeksvragen Norm 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 
samenwerkingsverban
den.  

b) Kwaliteitseisen en 
bedrijfsvoeringseisen 
worden beschreven.  

Gemeente Nijkerk heeft de voorwaarden voor 

samenwerking vastgelegd in de programmabegroting, de 

notitie Nijkerk en de regio: een plaatsbepaling (2009) en de 

Verandervisie (2014). Deze documenten zijn vastgesteld 

door de raad.  

De gemeente Nijkerk kent voor beleids- en strategische 

samenwerkingsverbanden drie geografische gebieden 

waarmee wordt samengewerkt. De beleidsterreinen van de 

verschillende regio’s kennen een overlap. 

In de raadsinformatiebrief van 2014 worden de 

uitgangspunten verzameld en worden hints gegeven voor 

toekomstige ontwikkelingen. Voor dat moment wordt 

besloten om de vele samenwerkingen te handhaven.  

Algemene kwaliteitseisen en bedrijfsvoeringseisen op basis 

waarvan samenwerkingsverbanden kunnen worden getoetst 

zijn niet vastgelegd in een raamwerk. 

(+/-) 

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 vooraf betrokken bij de beleidsvorming. De 

goedkeuring van de ontwerpbegrotingen van verbonden 

partijen sluit niet aan op de vergadercyclus van de 

gemeenteraad en hierdoor heeft de raad weinig grip.  

De mogelijkheid tot informatievoorziening via het 

agendapunt in de commissievergadering wordt nauwelijks 

benut en een aantal fracties waarderen de terugkoppeling 

als onvoldoende. De paragraaf Verbonden Partijen voldoet 

niet aan de eisen uit het BBV en biedt onvoldoende 

sturingsinformatie voor de raad door gebrek aan koppeling 

aan beleidsdoelstellingen en inzicht in financieel belang en 

risico’s. 

De raad staat op afstand, maar wordt geïnformeerd via o.a. 

raadsinformatiebrieven. Via een raadsinformatiebrief is de 

raad – op eigen verzoek - ook op de hoogte gebracht van de 

ontwikkelingen rondom regionale samenwerkingen. Hierin 

worden projecten benoemd, maar niet de meerwaarde of 

de exacte schaalvoordelen. Er is een nieuwe evaluatie 

beloofd, maar deze is eind 2014 nog niet aangetroffen.  

(+/-) 
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Hoofdstuk 3 FoodValley 

3.1 Algemeen 

 

Specifiek beleid FoodValley: Onderzoeksvragen 2a t/m d 

2. 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 

Nijkerk maakt met Barneveld, Ede, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen deel 

uit van de Regio FoodValley. De Regio Foodvalley heeft de ambitie om de topregio in Europa te zijn als 

het gaat om (kennis en bedrijvigheid op het gebied van) gezonde en duurzame voeding. De Regio werkt 

samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. De provincies Gelderland en Utrecht zijn ook 

betrokken.28  

Het opstellen van een Ambitie FoodValley is een initiatief van de Stichting FoodValley, Wageningen UR, 

Biopartner Center, Rabobank en Oost NV, die samen de initiatiefgroep vormen.29 Overheden, 

kennisinstellingen en bedrijfsleven hebben 8 oktober 2009 in Ede de intentieverklaring FoodValley 

Ambitie 2020 ondertekend.  

Om de ambities verder te concretiseren werd de commissie Houben opgericht met daarin 

vertegenwoordigers van de colleges van de acht deelnemende gemeenten. De 

samenwerkingsverbanden WERV en De Vallei zijn opgegaan in FoodValley.  

Het college stelt in 2009 een notitie op met de titel ‘Nijkerk en de regio: een plaatsbepaling’.30 Het doel 

van het advies is om de gedachtenvorming te stimuleren over de identiteit van Nijkerk en de positie in de 

regio Op 26 november 2009 staat de notitie op de agenda van de gemeenteraad en wordt de raad 

gevraagd in te stemmen met de uitganspunten. In de notitie wordt onderbouwd waarom samenwerking 

in FoodValley-verband van meerwaarde is voor Nijkerk. Hierin staat onder andere: 

- Samenwerking doet recht aan de huidige posities van Nijkerk. 

- Nijkerk staat onder druk van de regio Amersfoort/ Noordelijke vleugel Randstad en doet er goed 

aan om samen te werken met de regio. 

- Te midden van een dynamisch krachtenveld moet Nijkerk zich zelfbewust en proactief opstellen. 

                                                           
28

 Bron: www.foodvalley.nl, december 2014.  
29

 Ambitieschets FoodValley 2020, dd 2 maart 2009 
30

 Collegebesluit Nijkerk en de regio: een plaatsbepaling, 27 oktober 2009 

http://www.foodvalley.nl/
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De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel.  

Vervolgens stelt de commissie Houben een Position Paper op dat op hoofdlijnen ingaat op inhoud en 

vorm van de (toekomstige) samenwerking FoodValley. Het Position Paper wordt via de colleges 

aangeboden aan de gemeenteraden. Het Position Paper presenteert een visie op de toekomst van de 

regio die uitgewerkt wordt in vierjaarlijkse strategische agenda's. 

Op 17 december 2009 stemt de gemeenteraad in met het Position paper.31 De raad neemt een 

amendement aan op beslispunt 1c. De gemeenteraad van Nijkerk wil graag nader bezien of er 

vertegenwoordigers vanuit de raden in het AB plaats zouden moeten nemen.  

Na instemming van de gemeenteraad op 16 december 2010 is op 1 februari 2011 de regeling in werking 

getreden.32 FoodValley is een Wgr-regio, oftewel een gemeenschappelijke regeling: een 

publiekrechtelijke overeenkomst tussen bestuursorganen van verschillende gemeenten waarbij bepaald 

wordt dat bepaalde taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden. Het samenwerkingsverband  is 

gevestigd in Ede. 

Doelstellingen 

Doel van de samenwerking is “algemeen samenwerkingsverband”, zo staat benoemd in de paragraaf 

Verbonden Partijen.33 Deze algemene bewoording is niet specifiek en meetbaar.  

In de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley staat beschreven wat het belang is van de regeling 

en deze omschrijving is specifieker, maar nog steeds niet meetbaar:34 

“De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen om de Regio een Europese topregio te maken 

op het gebied van innovatie in de foodsector met versterking van de leefomgeving” 

Binnen FoodValley-verband wordt door de gemeente Nijkerk, naast het samenwerken in de uitvoering 

van projecten, proactief gezocht naar en gewerkt aan mogelijkheden tot samenwerking op het gebied 

van bedrijfsvoering, zoals gezamenlijk aanbesteden en inkopen.35 

De inhoudelijke basis voor de samenwerking in de regio vindt plaats op basis van de Strategische agenda 

en het uitvoeringsprogramma. 

 

Strategische agenda FoodValley 

Het Position Paper vormt de basis voor de strategische agenda 2011-2015. De Strategische agenda wordt 

op 22 juni 2011 middels een algemene presentatie aan de acht gemeenteraden toegelicht. Met de 

bijeenkomst wil het regiobestuur de standpunten van de raden proeven. De opmerkingen zijn verwerkt 
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 Raadsbesluit Kaders inhoud en vormgeving samenwerking Regio FoodValley/Position Paper, 17 december 2009 
32

 Programmabegroting Gemeente Nijkerk 2012, paragraaf bedrijfsvoering, pp. 106. 
33

 Programmabegroting Gemeente Nijkerk 2013, paragraaf Verbonden Partijen, pp. 110.  
34

 Gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley, artikel 3. 
35

 Programmabegroting Gemeente Nijkerk 2013, paragraaf Verbonden Partijen, pp. 111. 
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en op 8 juli wordt de aangepaste versie toegezonden aan de raden via de colleges. De Nijkerkse belangen 

zijn geborgd in de Strategische Agenda FoodValley die op 12 oktober 2011 door de Nijkerkse 

gemeenteraad is vastgesteld, aldus de verslaglegging.36 

In de samenvatting van de Strategische agenda worden de elf belangrijkste opgaven voor de regio 

samengevat. De top drie die wordt benoemd is:37 

1. Het faciliteren van bedrijven: het gericht ontwikkelen van faciliteiten voor nieuwe en zittende 

bedrijven. Meer inzet plegen om contact te onderhouden met bedrijven in de regio.  

2. Het stimuleren van de relatie tussen bedrijven en onderwijs. We zijn zelf actief om voortijdige 

schooluitval te voorkomen en helpen mee om de relatie tussen ondernemers en onderwijs te 

versterken  

3. We voeren sterke lobby voor de toegangspoorten van de regio, in Noord en Zuid. We werken 

aan betere benutting van de capaciteit van weg, spoor en water 

Uitvoeringsprogramma 

Onder de strategische agenda van FoodValley (koersdocument) hangt een uitvoeringsprogramma. Hierin 

staan projecten/programma’s die in de periode 2012- 2015 uitvoering geven aan de opgaven die in de 

Strategische Agenda zijn opgenomen. Het college wordt gevraagd voor 10 mei 2012 in te stemmen met 

de inhoud ervan. Op 8 mei 2012 reageert het college per brief dat het instemt met het 

uitvoeringsprogramma en informeert de gemeenteraad daar direct over. Het college geeft het 

regiobestuur een aantal aandachtspunten voor de komende jaren, zoals voldoende ruimte voor 

proceduretijd of een betere financiële onderbouwing van projecten.  

In de regio FoodValley staat in 2012 de uitvoering van de strategische agenda en bijbehorend uitvoerend 

plan centraal. De samenwerking moet voldoende ruimte bieden voor de eigenheid van de deelnemende 

gemeenten en tegelijkertijd voldoende slagkracht hebben om de gezamenlijke strategische belangen en 

doelen te realiseren. In dit opzicht liggen er in Nijkerk onder andere kansen in innovatie en 

doorontwikkeling voor de gevestigde voedingsmiddelenindustrie. Daardoor kan de gemeente Nijkerk 

kennisintensieve werkgelegenheid realiseren en specifieke opleidingen aantrekken. Ook op het gebied 

van woningmarkt, maatschappelijke ontwikkeling en verkeer en vervoer wil de gemeente nauw 

samenwerken in FoodValley-verband, aldus de programmabegroting 2012.38 Deze thema’s sluiten aan op 

de strategische agenda van FoodValley.  
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 Raadsbesluit, 27 oktober 2011 – behandeling zonder debat in Het Besluit 
37

 Strategische agenda FoodValley 2011 -2015, pp.7.  
38

 Programmabegroting 2012 Gemeente Nijkerk, pp. 18 
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Ontwikkelingen 

Binnen FoodValley-verband is een verschuiving in het denken te zien: waar in de eerste periode de 

gemeenten leidend zijn geweest, wordt nu gekozen voor de combinatie overheid, ondernemers, 

onderwijs. Daarbij is de vraag of de besluitvormingsstructuren die nu worden gebruikt in het 

samenwerkingsverband nog wel voldoen, aldus geïnterviewden. Er wordt meer in netwerken gewerkt, 

op gelijkwaardig niveau met partners en dat leidt soms tot onzekerheid over de manier waarop 

besluitvorming moet plaatsvinden. Het gemeentelijk bestuur is niet meer de enige beslisser, maar er zal 

moeten worden gezocht naar een manier om samen een klap op een besluit te kunnen geven en 

afspraken vast te leggen. Elke partner zal daarbij een eigen besluitvormingsproces doorlopen. Daarmee 

is de samenwerking minder planbaar en beïnvloedbaar door de gemeentelijke overheden, aldus 

geïnterviewden. 

 

3.2 Uitvoering van de samenwerking binnen FoodValley 

Uitvoering FoodValley: 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 regio FoodValley is een samenwerkingsverband met een brede strategische agenda, vele thema’s en 

gremia. De veelheid gaf aanleiding om in 2013  de efficiëntie van de overleg- en 

besluitvormingsstructuren te herzien. 

 

Volgens de gemeenschappelijke regeling kent de regio FoodValley een AB en een DB. Het AB bestaat uit 

negen leden, waarvan één voorzitter. Alle gemeenten leveren één lid, behalve de gemeente die tevens 

de voorzitter levert, deze heeft twee leden. Het DB kent dezelfde samenstelling als het AB. Uit 

pragmatische overwegingen worden DB- en AB-vergaderingen gecombineerd georganiseerd. Uit de 

notulen blijkt in principe of iets door AB of DB is vastgesteld, aldus geïnterviewden.  

 

Voor 2013 vonden er binnen FoodValley acht portefeuillehouderoverleggen (PHO´s) plaats. Deze werden 

allemaal voorbesproken (zowel intern in de gemeente als in regioverband) en vervolgens werd er 

nogmaals in het DB inhoudelijk over agendapunten gediscussieerd. Op 5 juli 2013 heeft het DB besloten 

het aantal PHO’s terug te brengen tot drie en vervolgens alleen zaken ter besluitvorming aan het AB/DB 

voor te leggen als er consensus in het PHO is bereikt. Dit laatste om dubbele discussies te voorkomen. 
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Ook is besloten terug te gaan naar drie thema’s: economie, mobiliteit en ruimtelijke ordening. De 

gemeenteraad is hierover door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.39 

 

Ook vanuit de gemeenten wordt door middel van de voorbereiding van besluiten geprobeerd efficiënter 

te werken door de besluitvorming concreter te maken en over minder schijven. De cyclus Nijkerk ziet er 

momenteel als volgt uit:  

 

1. Een voorstel wordt eerst in het ambtelijk overleg in de regio geformuleerd en geagendeerd voor 

een regionaal PHO.  

2. Ambtelijk wordt nagegaan of er in een PHO beslispunten voorliggen. 

3. Zo ja, dan worden die aan het college voorgelegd. De overige agendapunten (dus niet 

besluitvormend) van een regionaal PHO worden daarnaast met de desbetreffende 

portefeuillehouder voorbereid. T.b.v. de voorbespreking in zowel het college als het lokale 

portefeuillehouderoverleg (wethouder en ambtenaar) wordt gewerkt met een vast format. 

4. Het collegelid gaat met het standpunt van het college door naar het PHO FoodValley. Vervolgens 

zijn de collegestandpunten bekend, en zal het PHO een voorstel formuleren voor het DB. De 

regiosecretaris verwoordt eventueel met behulp van de portefeuillecoördinatoren een 

(concept)besluit. 

5. Het Intermediairenoverleg (regiefunctionarissen van de verschillende gemeenten) bespreekt met 

de regiosecretaris de DB-agenda voor, bestaande uit besluitpunten van de PHO’s én algemeen 

strategische onderwerpen.  

6. Zonodig (bij nieuwe besluitpunten of belangrijke bespreekpunten) wordt de agenda van de DB-

vergadering op basis van een ambtelijk advies besproken in het college. 

 

3.3 Resultaten en verantwoording 

 

Resultaten en verantwoording FoodValley: 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) 
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 Raadsinformatiebrief Besluitvorming richting FoodValley, 12 september 2013.  
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Informatievoorziening 

De informatievoorziening en verantwoording over de uitvoering van de regio FoodValley loopt via het DB 

naar de raden van de deelnemende gemeenten. 

Tijdens de oprichting zijn de raden op de hoogte gehouden via de nieuwsbrieven “Regio FoodValley in 

oprichting”. Daarnaast wordt de raad bij belangrijke ontwikkelingen in de regio meestal via een 

raadsinformatiebrief geïnformeerd door het college, dat gebeurde onder andere bij de besluitvorming 

over de richting van FoodValley. Uit efficiëntie-overwegingen stelt het regiobureau hiervoor zoveel 

mogelijk concept raadsinformatiebrieven op. Dat gebeurt in overleg met de intermediairen (ambtelijk 

contactpersonen) van de gemeenten. Er zijn ook zo nu en dan bijeenkomsten voor de raadsleden, 

georganiseerd door FoodValley. De regiefunctionaris, griffier en collegeleden houden bij wie er gaan en 

stimuleren raadsleden deel te nemen.  

 

Op de agenda van de raadscommissies van de gemeente Nijkerk staat standaard een agendapunt 

regionale samenwerking. De regiefunctionaris attendeert de wethouder of burgemeester er op als er iets 

te melden is. Over het algemeen wordt er weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.  

 

Als er grote ontwikkelingen zijn worden deze apart geagendeerd in de raadscommissievergaderingen. Dit 

wordt vooraf met de griffier doorgesproken – zodat de informatievoorziening op hoofdlijnen plaatsvindt 

en op de bevoegdheden van de raad aansluit. Een voorbeeld daarvan is de gebiedsvisie of de nieuwe 

strategische agenda. Via de reguliere P&C-cyclus wordt financieel en inhoudelijk ook verantwoord wat 

wordt bereikt in regioverband als onderdeel van de verschillende programma’s. Op basis van de 

documenten die de rekenkamercommissie heeft blijkt inderdaad dat de informatievoorziening aansluit 

bij de kaderstellende bevoegdheid van de raad: de documenten worden voorgelegd met een duidelijke 

oplegger op basis waarvan de raad een besluit kan nemen. 

 

Daarnaast is er een regiocommissie, dit is een commissie van raadsleden in FoodValley verband. Hierin 

zijn twee raadsleden uit elke gemeente vertegenwoordigd en er zijn plaatsvervangende leden benoemd. 

De regiocommissie komt vier maal per jaar bijeen. De commissieleden worden geïnformeerd over de 

voortgang van de regionale samenwerking en ontwikkelingen. Een belangrijk onderwerp van de 

regiocommissie is de aanhaking van de raden bij de regio, bijvoorbeeld door middel van een jaarlijkse 

regiotour voor raadsleden. 

 

Resultaten 

In het jaarverslag en de jaarrekening van de Regio FoodValley wordt verantwoord op basis van financiële 

informatie. Er is geen verantwoordingsinformatie over het bereik van kwantitatieve of kwalitatieve 

doelen.  
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Volgens een geïnterviewde levert de samenwerking in FoodValley-verband voor Nijkerk in verhouding 

meer op dan dat het kost. Deze meerwaarde ligt voor een belangrijk deel in het tot stand komen van 

gewenste maatschappelijke effecten, die niet altijd in geld zijn uit te drukken.  

 

Een voorbeeld van een dergelijke project is het Mobiliteitsfonds dat in 2012 is opgericht in FoodValley-

verband. Het doel van het fonds is het regiobreed aanpakken van mobiliteit, een gemeentegrens 

overschrijdende zaak. De samenwerkende gemeenten hebben een gezamenlijk budget en zijn daardoor 

een gewaardeerde gesprekspartner naar o.a. Rijkswaterstaat. De gemeente Nijkerk heeft 40.000 euro 

aan het fonds toegekend. Vanuit dit fonds levert de regio een gezamenlijke bijdrage aan het project 

Aanpak Knooppunt Hoevelaken (m.n. gericht op behoud van de aansluiting Hoevelaken).  

 

Het is voor de gemeente Nijkerk interessant om in aanmerking te komen voor co-financiering van 

projecten door de provincie. Daarom probeert men zoveel mogelijk projecten onder te brengen onder 

het regiocontract FoodValley-Provincie Gelderland. Aan het regiocontract is een projectenboek 

gehangen met een opsomming van de projecten. De provincie heeft ruimte gegeven om te schuiven 

binnen de thema’s. Door samen te werken in de regio FoodValley heeft de regio FoodValley 11 miljoen 

euro binnen weten te halen voor de samenwerkende gemeenten (als 50% co-financiering van projecten) 

voor projecten in de regio, zo blijkt uit interviews. Wat dit exact heeft opgeleverd voor de gemeente 

Nijkerk is niet uitgesplitst.  

 

De evaluatie van het samenwerkingsverband gebeurt op verschillende niveaus. Het jaar 2015 is laatste 

jaar van het regiocontract van de FoodValley. Bij het aangaan van een nieuw contract wordt er een 

afweging gemaakt: past dit bij de ambitie en richting van de gemeente Nijkerk? Nieuw beleid en 

aanvullende financiën worden dan voorgelegd aan de raad. Deze evaluatie is nog niet ingepland in de 

beleidscyclus van de gemeente Nijkerk. Doorlopend vinden daarnaast op projectniveau evaluaties plaats, 

o.a. na afronding van een project en bij tussentijdse rapportages maar ook bij de start bij nieuwe 

financieringsronden.  

 

Capaciteit, middelen en risico 

Op basis van het gemeentelijk jaarverslag is inzicht te verkrijgen in de jaarlijkse kosten voor Nijkerk voor 

deelname aan de regio FoodValley. Op jaarbasis kost de deelname aan regio FoodValley een kleine 2 

euro per inwoner, oftewel ca. 70.000 euro per jaar. Vanuit deze bijdrage van de acht gemeenten worden 

de vaste kosten gedekt voor het regiokantoor.  

Tabel 3.1: jaarlijkse bijdrage gemeente Nijkerk aan de regio FoodValley 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Bijdrage Nijkerk € 67.215 € 68.895 € 70.617 € 72.383 €74.192 
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Naast de bijdrage aan de organisatiekosten financiert de gemeente samen met andere regiogemeenten 

en/of externe partners (bedrijfsleven, onderwijs, stichtingen, etc.) de projecten uit het 

uitvoeringsprogramma. Voor zover de projecten deel uitmaken van het regiocontract met de provincie, 

betaalt de provincie 50% per project mee. Bij deze regiocontractprojecten wordt 2,5% ingehouden voor 

financiering van de flexibele kosten van het regiobureau i.v.m. financiële controle, 

voortgangsrapportages en overleg met de provincie.  

 

In de programmabegroting worden als risico bij de samenwerking benoemd dat de financiële middelen 

voor de co-financiering van de projecten uit het regiocontract niet worden gevonden.40  

 

Meerwaarde 

De meerwaarde van FoodValley voor de gemeente Nijkerk is op basis van de jaarstukken beperkt 

meetbaar. Er wordt inzicht gegeven in de bestedingen, maar niet in het bereik van doelen uit 

bijvoorbeeld de strategische agenda. Wel is duidelijk dat de gemeente Nijkerk op projectbasis voordelen 

heeft weten te verkrijgen doordat er co-financiering van 50% vanuit de provincie wordt verstrekt. Ook 

levert het samen optrekken bij regionale vraagstukken, zoals de verkeerssituatie rondom het knooppunt 

Hoevelaken, voor Nijkerk directe voordelen op doordat er gezamenlijk geïnvesteerd en aangepakt wordt.  

 

De meerwaarde van de samenwerking binnen FoodValley wordt door respondenten als volgt 

samengevat: 

 realisatiekracht (geld) 

 inhoudelijke kennisuitwisseling 

 bestuurskracht: volwaardig partner van o.a. de provincie en invloed op beleid en projecten van 

provincie, rijk, etc. 

 kwetsbaarheid wordt minder 

 schaalvoordelen 

 

 

 

3.4 Sturing door college en raad 

 

Sturing door raad en college FoodValley: 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? 
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Sturingsmogelijkheden 

In de paragraaf Verbonden Partijen staat vermeld dat de raad, het college en de burgemeester de 

beslissingsbevoegde organen ten aanzien van de Regio FoodValley zijn.41 

Bij de start 

Het college heeft bij de oprichting van de regio het voortouw genomen en de raad geïnformeerd waar 

nodig. De gemeenteraad heeft  ingestemd  met de notitie ‘Nijkerk en de regio: een plaatsbepaling’ en 

hiermee de kaders gesteld voor de vorm van de samenwerking.  

Zowel het college als de raad hebben zich in de oprichtingsfase actief opgesteld: beide hebben zij op de 

voorstellen vanuit de commissie Houben kritische kanttekeningen geplaatst. Zo liet de raad bij het 

vaststellen van het Position Paper weten een amendement te doen op het lidmaatschap van raadsleden 

van het AB. In de uiteindelijke gemeenschappelijke regeling maken raadsleden geen onderdeel uit van 

het AB. 

Kaderstellend 

Alles wat de gemeente Nijkerk inhoudelijk inbrengt in de Regio FoodValley is gebaseerd op lokaal beleid 

dat vastgesteld is door de gemeenteraad, aldus de geïnterviewden. De basis daarvan is de structuurvisie, 

die vastgesteld is in 2011. Deze kan worden gezien als een paraplu boven de uitgewerkte thema’s. Daar 

hangen weer beleidsplannen onder. Deze documenten zijn vastgesteld door de raad en het college en 

vastgelegd in begrotingen. De financiële en inhoudelijke toetsing vindt plaats binnen de gebruikelijke 

P&C-cyclus. Daarnaast wordt bij advisering over bijvoorbeeld deelname aan bepaalde regioprojecten ook 

verwezen naar het betreffende lokale beleid dat gerealiseerd dient te worden met de samenwerking. 

De strategische agenda is gepresenteerd aan de acht gemeenteraden samen. Daar hebben de 

gemeenteraden input gegeven voor de aanpassingen. Deze aanpassingen zijn verwerkt door de regio en 

vervolgens is de definitieve agenda voorgelegd aan de gemeenteraden. De uitvoeringsagenda wordt 

vastgesteld door het college en gaat ter kennisname naar de raad. Bij de eventuele aanpassing van de 

agenda besluit het college en gaat dit ook ter kennisname naar de raad.  

In zowel de strategische agenda als het uitvoeringsprogramma wordt niet gewerkt met meetbare 

doelstellingen voor de kwantiteit of kwaliteit van de uitvoering of prestatie indicatoren. Er wordt 

gestuurd op de inzet van middelen.  

Controlerend 

Als vaste, laatste agendapunt van de raadscommissie staat het agendapunt regionale samenwerkingen. 

Hierdoor is er in ieder geval elke maand een mogelijkheid voor het college om de raad te informeren 

over ontwikkelingen, maar ook voor raadsleden om informatie uit bijvoorbeeld de regiocommissie 

FoodValley met elkaar te delen. Het agendapunt wordt nu niet optimaal gebruikt, volgens 

geïnterviewden.  
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 Programmabegroting 2013 Gemeente Nijkerk, paragraaf Verbonden Partijen, pp. 111. 
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In de verantwoordingsinformatie uit het jaarverslag en de jaarrekening van de Regio FoodValley is geen 

meetbare informatie te herleiden over de kwantiteit of de kwaliteit van de uitvoering.  

De fracties staan ontevreden tot tevreden tegenover de resultaten van de samenwerking via FoodValley. 
42Drie van de fracties zijn ontevreden en 2 zijn tevreden. De kwaliteit van de informatievoorziening wordt 

zeer verschillend ervaren: 2 fracties staan daar neutraal tegenover, 2 zijn ontevreden en 1 fractie is 

tevreden.  

 

3.5 Belangrijkste bevindingen FoodValley 

 

 

 

Onderzoeksvragen Norm FoodValley 

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+C43 
geformuleerd. 

 

De samenwerking in de Regio FoodValley is 

vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. 

De uitgangspunten zijn bepaald via de Position 

Paper, waar de raad mee heeft ingestemd.  

Indirect komt het beleidsinhoudelijke kader 

voort uit de structuurvisie die de gemeenteraad 

vastgesteld heeft  en als paraplu geldt voor al 

het inhoudelijke beleid. 

De samenwerkingspartners zijn bewust gekozen 

op basis van eerdere samenwerking en vanwege 

een gemeenschappelijk belang.  

Er zijn geen specifieke en meetbare doelen 

geformuleerd over wat de samenwerking op 

zou moeten leveren.  (+/-) 

3. 

Uitvoering 

3. Hoe zijn de taken, 
bevoegdheden en 
verantwoordelijkhede
n 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 programma’s en opgaven zijn bepaald in de 

Strategische agenda (vastgesteld door de raad) 

en de uitwerking daarvan in de 

Uitvoeringsovereenkomst (vastgesteld door het 

college).  

De verdeling van taken en bevoegdheden is 

geregeld in de gemeenschappelijke regeling. 

Het college neemt het voortouw en betrekt de 

raad wanneer nodig via o.a. 

raadsinformatiebrieven. Over de consequenties 

van de samenwerking in de vorm van de inzet 

van middelen wordt verantwoord, maar er is 

geen zicht op de kwantitatieve en kwalitatieve 

resultaten. (+/-) 

                                                           
42

 Er is een digitale vragenlijst toegestuurd aan de fractievoorzitters van de zeven fracties. Vijf van hen heeft gereageerd.  
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 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. 
( P&C-cyclus) 

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

 

Er zijn geen meetbare normen gesteld voor de 

samenwerking en het bereik van doelen wordt 

niet gemonitord. Verantwoording vindt plaats 

op financieel niveau.  

Er vindt geen verantwoording plaats over de 

inhoudelijke resultaten van de gezamenlijke 

uitvoering door FoodValley. De financiële 

verantwoording is onderdeel van de reguliere 

p&c-cyclus. De raad wordt geïnformeerd over 

ontwikkelingen via de raadsinformatiebrieven, 

de p&c-cyclus en bijeenkomsten. Risico’s 

worden zeer beperkt benoemd. 

 

Er heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden, 

maar evaluatie is onderdeel van het opnieuw 

afsluiten van een regiocontract. De evaluatie is 

nog niet ingepland in de beleidscyclus van 

Nijkerk.  

(+/-) 

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 geweest bij de vorming 

van de samenwerking via o.a. de Position Paper 

en heeft actief zijn standpunt gedeeld. 

De sturingsmogelijkheden van de raad zijn 

beperkt tot de strategische agenda, doordat het 

college de uitvoeringsprogramma’s vaststelt. .  

De gemeenteraad kan op basis van de 

verantwoordingsinformatie niet sturen of 

controleren op de kwaliteit van de uitvoering, 

aangezien daar geen doelen voor zijn gesteld. 

(+/-) 
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Hoofdstuk 4 Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)  
 

4.1 Algemeen  

 

Specifiek beleid GBLT: 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 aanzet tot de samenwerking op het terrein van belastingen werd begin jaren 2000 gegeven. De 

kleinere om Nijkerk liggende gemeenten kampten met continuïteitsproblemen op het gebied van 

belastingen en uitvoering WOZ. In Nijkerk was dat niet het geval: op enkele pieken in het 

afhandelingsproces na, liepen de processen goed en op tijd en werd de belastingafhandeling door de 

gemeente Nijkerk goed gewaardeerd door de Waarderingskamer.  

De reden dat de gemeente Nijkerk toch de mogelijkheden van samenwerking onderzocht, lagen op het 

vlak van verwachte efficiëntie in de uitvoering. Begin 2006 stemden de colleges van de zes gemeenten 

uit het Vallei in Perspectief (ViP)-verband (Barneveld, Nijkerk, Leusden, Woudenberg, Scherpenzeel en 

Renswoude) in met het eerste plan van aanpak WOZ-belastingen ViP dat bestond uit 2 fases zijnde: 44 

 fase 1: per 1-1-2007 ingebruikname van een gezamenlijk nieuw softwaresysteem en werken met 

uniforme werkprocessen waarbij de software wordt gestationeerd bij één van de zes 

gemeenten. Via lijnverbindingen kunnen de gemeenten de software gebruiken. 

 Fase 2: per 1-1-2008 omschakeling naar één WOZ-belastingorganisatie in één kantoor. 

Op 6 december 2007 troffen de portefeuillehouders WOZ-Belastingen van de gemeenten Leusden, 

Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude en Nijkerk elkaar om eventuele samenwerking na de ViP-

periode te verkennen.45 De gemeente Barneveld had  op dat moment al besloten de samenwerking niet 

verder te willen onderzoeken, aangezien de gemeente verwachtte dat de kosten hoger zouden zijn dan 

in de situatie zonder de samenwerking. De eindconclusie van het beraad van de vijf overgebleven 

partijen was dat zij door wilden gaan met samenwerken op het terrein van WOZ-belastingen, als er naast 

vijf genoemde gemeenten een perspectief zou zijn op een groter samenwerkingsverband. Dit kon een  
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 Collegebesluit 15 februari 2007 - instemmen actieplan project Samenwerking WOZ-belastingen ViP als basis voor het opstellen 
van de financiële doorrekening 
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 De ViP-samenwerking is beëindigd per 31 december 2007.  
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samenwerking zijn met het Waterschap (Tricijn) of andere gemeenten. De portefeuillehouders spraken 

af om zich in eerste instantie te oriënteren op Tricijn. Tricijn is een zelfstandig uitvoeringskantoor voor 

heffing en inning van waterschapslasten dat gevormd is door de Waterschappen Veluwe, Zuiderzeeland 

en het Waterschap Vallei en Eem.  

Op 14 januari 2008 maakten de geïnteresseerde gemeenten binnen het gebied van de Tricijn 

waterschappen kennis met Tricijn. Tijdens deze bijeenkomst is afgesproken om als gemeenten samen 

met, en op initiatief van, Tricijn een perspectiefnota te ontwikkelen. De gemeenten Dronten, Leusden, 

Nijkerk, Renswoude , Scherpenzeel en Woudenberg besluiten hiertoe. Op basis van de notitie "Met het 

oog op samenwerking" (2008) opgesteld door Tricijn, werd  het college gevraagd om deel te nemen aan 

het opstellen van een zogenaamde business case . Het  college stemde  daarmee in. Voordelen werden  

verwacht op de kwaliteit en de efficiëntie van de bedrijfsvoering en kostenbesparing.  

Berenschot voerde de business case uit in opdracht van de gemeenten en Tricijn. De business case met 

de titel “Haalbaarheidsonderzoek belastingsamenwerking Tricijn en zes gemeenten - Eindrapportage”, 

werd op 19 oktober 2009 toegezonden aan de gemeenten.  

In de raadsvergadering van 28 januari 2010 stemde de raad in met het advies van het college om samen 

te werken met Tricijn voor de uitvoering van een aantal gemeentelijke belastingtaken. Tevens is er een 

budget beschikbaar gesteld voor de te maken transitiekosten/incidentele kosten. Met Nijkerk stemden 

ook Dronten, Leusden en Tricijn in met de samenwerking.  

De gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg hebben aangegeven de beslissing tot 

samenwerking uit te stellen in afwachting van een eventuele fusie tussen deze gemeenten. Als gevolg 

van het uitstappen van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg (RSW-gemeenten) werd  op verzoek 

van de ambtelijke Stuurgroep belastingsamenwerking Tricijn, op basis van de begrotingscijfers 2010 een 

verkort, vernieuwd haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door Berenschot. Op basis van een ieders 

inbreng, is becijferd hoe een win- win situatie gecreëerd kan worden voor alle deelnemers.  

Voor Nijkerk werden de transactiekosten geschat op 317.598 euro, met een jaarlijkse structurele 

besparing van 154.137 euro, waarmee de terugverdientijd in jaren wordt bepaald op 2,06 jaren.46 Ten 

opzichte van de in januari gepresenteerde cijfers betekende dit voor Nijkerk een aanzienlijke hogere 

structurele besparing (was € 76.000, is nu € 154.000) en eenmalig hogere transitiekosten (was € 177.000, 

is nu € 318.000). De raad werd t hierover geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief van 5 oktober 

2010. In de raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de recente ontwikkelingen en wordt 

medegedeeld dat de intentie is om per 1 september 2013 daadwerkelijk te starten met de aansturing 

vanuit één organisatie, één management en het GR-bestuur. Vanaf 2013 zal de inning en heffing ook 

gezamenlijk plaatsvinden. Er wordt daarnaast een extra krediet gevraagd aan de gemeenteraad om de 

hogere eenmalige transactiekosten te kunnen dekken.  
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Uiteindelijk besluit het college op 29 mei 2012 in te stemmen met de gemeenschappelijke regeling en 

draagt de portefeuillehouder financiën voor als lid van het AB.47 Na een aantal jaren van intensieve 

voorbereiding treedt de gemeente Nijkerk samen met de gemeenten Leusden en Dronten op 1 januari 

2013 daadwerkelijk toe tot de het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT), 

gevestigd in Zwolle.48 Naast de drie gemeenten werken er zeven waterschappen samen in  het GBLT.  

De afspraken over de toetreding zijn vastgelegd in de volgende documenten: tekst van de 

gemeenschappelijke regeling GBLT (vastgesteld door het college), Sociaal plan belastingsamenwerking 

tussen Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus Tricijn en de gemeenten Dronten, Nijkerk en 

Leusden en het Integratieplan belastingsamenwerking GBLT en Dronten, Nijkerk en Leusden (vastgesteld 

door de directie).  

Doelstellingen 

Het doeleinde van de samenwerking is de uitvoering van taken op het gebied van de WOZ en de lokale 

belastingen, aldus de programmabegroting, paragraaf Verbonden Partijen. In artikel 5 van de 

gemeenschappelijke regeling staat de doelstelling meer exact verwoord: 49 

“GBLT heeft als doelstelling zorg te dragen voor een efficiënte en effectieve heffing en invordering 

van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de vertegenwoordigende organen van 

de deelnemers belastingverordeningen en kwijtscheldingsregels hebben vastgesteld, elk voor 

zover het hun grondgebied betreft.” 

De belangrijkste overweging om de samenwerking aan te gaan was voor de gemeente Nijkerk de 

kostenbesparing. De terugverdientijd van de investering wordt op twee jaar geschat. Daarna kan er 

kostenbesparing worden gerealiseerd.50  

Tabel 4.1: incidentele en kosten en structurele jaarlijkse besparing 

 Nu: 1-9-2010 

Incidenteel Beschikbaar te stellen budget 378.000 

Incidentele transitiekosten Nijkerk 318.000 

Extra middelen harmonisatie en communicatie, (2 jaar a € 30.000) 60.000 

Structurele besparing (per jaar) 154.000 

Terugverdientijd in jaren 2,06 
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In het integratieplan zijn de uitgangspunten  als volgt verwoord:51 

 De processen van het GBLT zijn zodanig ingericht dat het principe geldt: tegen minimale kosten 

maximaal heffen, optimaal innen en de wet WOZ uitvoeren (Operational Excellence).  

 De contacten met de burgers zijn daarbij betrouwbaar en respectvol.  

 Het GBLT is een samenwerkingsovereenkomst met minimaal 8 gemeenten en/of met andere 

overheden/samenwerkingsverbanden, waarvan één 100.000+ gemeente. 

In de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn meer specifieke afspraken gemaakt over de uitvoering 

van de belastingheffing en –inning door het GBLT. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over de kwaliteit 

van de bedrijfsvoering, die met name betrekking hebben op de tijdigheid en zorgvuldigheid.52 De 

afspraken zijn specifiek geformuleerd en meetbaar van aard. Bij het tekenen van de 

dienstverleningsovereenkomst machtigt het college de gemeentesecretaris om deze overeenkomst te 

monitoren en in de toekomst zo nodig aan te passen. 

Tabel 4.2: Prestatieindicatoren Dienstverleningsovereenkomst 

 

4.2 Uitvoering van de samenwerking binnen het GBLT 

 

Uitvoering GBLT: Onderzoeksvraag 3a 

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

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

besluitvorming? 
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 Integratieplan belastingsamenwerking GBLT en Dronten, Leusden en Nijkerk, 9 maart 2012 
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 Dienstverleningsovereenkomst GBLT, 28 december 2012.  
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Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  

Gemeenten halen een deel van hun inkomsten uit de gemeentelijke belastingen en zijn verantwoordelijk 

voor de heffing en inning daarvan. Daarnaast voeren zij de WOZ uit en heffen de belasting in het kader 

van deze wet. Per 1 januari 2013 zijn die verantwoordelijkheden overgedragen aan het GBLT.  

Binnen de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Lococensus Tricijn wordt gewerkt met 

een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het AB bestaat uit één portefeuillehouder per 

deelnemende partij. Ten aanzien van de stemverhoudingen is gekozen voor gelijke stemverhoudingen: 

alle deelnemers zijn vertegenwoordigd door één lid en elk lid heeft één stem. Het AB is verantwoordelijk 

voor het besturen van het GBLT en vergadert in ieder geval vier maal per jaar. Daarnaast is gekozen voor 

een klein en slagvaardig DB met een vertegenwoordiging uit de verschillende geledingen. De leden van 

het DB worden gekozen uit en door de AB-leden en bestaat uit drie leden. Hierbij wordt geborgd dat 

zowel waterschappen als gemeenten een zetel hebben in het DB, in 2014 waren dat de waterschappen 

Reest en Wierden en Vallei en Veluwe en de gemeente Dronten. De voorzitter is afkomstig uit één van 

de waterschappen en is tevens lid van het AB. 53 

De manier waarop de taken worden overgedragen van de gemeente naar het GBLT is vastgelegd in het 

Integratieplan belastingsamenwerking GBLT en Dronten, Leusden en Nijkerk.54  

De voorwaarde van de gemeente Nijkerk bij de samenwerking was dat de medewerkers belastingen van 

de gemeente Nijkerk allemaal zouden overgaan naar het GBLT.55 Per 1 januari 2013 zijn de medewerkers 

van belastingen van de gemeente Nijkerk werkzaam voor het samenwerkingsverband GBLT.56 Op 

ambtelijk niveau wordt binnen de gemeente Nijkerk gewerkt met een regievoerder die de contacten 

onderhoud met het GBLT en toeziet op de uitvoering volgens de afspraken.  

De dienstverleningsovereenkomst (hierna te noemen DVO) is een nadere precisering van de aard van de 

werkzaamheden en de wijze waarop het GBLT deze uitvoert. Over de dienstverlening aan de burger zijn 

separate afspraken gemaakt in het Dienstverleningshandvest GBLT. 

Wat betreft bejegening van de cliënten werkt het GBLT met een KlantContactCentrum (KCC) waarin 

wordt gewerkt op basis van een statuut waarin de kwaliteit van dienstverlening is beschreven. De 

gemeente Nijkerk is op ambtelijk niveau nauw betrokken geweest om dat op te stellen. 

De gemeente Nijkerk voert zelf het tarievenbeleid op basis waarvan bijvoorbeeld de berekening OZB-

tarieven plaatsvindt.  
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4.3 Resultaten en verantwoording 

 

Resultaten en verantwoording GBLT: 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)? 

 

Informatievoorziening 

De informatievoorziening en verantwoording over de uitvoering van het GBLT loopt via het AB naar de 

colleges van de deelnemende gemeenten. De verantwoording gebeurt in de vorm van financiële maand- 

en kwartaaloverzichten van het GBLT naar de gemeente Nijkerk. Ook zijn er regelmatig 

voortgangsrapportages over  de stand van zaken t.o.v. de Dienstverleningsovereenkomst en ontvangt de 

gemeente Beraps met daarin de stand van zaken t.o.v. de begroting.  

In de Dienstverleningsovereenkomst tussen het GBLT en de deelnemende gemeenten is geregeld welke 

sturingsinformatie naar de gemeente komt. In onderstaande tabel (4.3) ziet u op welke momenten en 

met welke inhoud informatie van het GBLT naar de gemeenten komt.57 De rekenkamercommissie heeft 

de bestuursrapportages en de jaarrekening 2013 gezien. In de bestuursrapportages wordt inderdaad 

verantwoord over de behaalde prestatie-indicatoren.  
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Tabel 4.3: sturingsinformatie naar gemeenten op grond van de dienstverleningsovereenkomst 

 

Resultaten 

Jaarlijks krijgt de gemeente Nijkerk een jaarrekening van het GBLT. Hierin wordt verantwoord welke 

resultaten het afgelopen jaar zijn gerealiseerd ten opzichte van de begrote bedragen. De door het AB 

vastgestelde jaarverslag met de jaarrekening 2013 wordt op 15 april 2014 ter informatie aan het college 

gestuurd. In het jaarverslag wordt verantwoord over: 

 De kosten per belastingaanslag 

 Het aantal klantcontacten 

 Het aantal bezwaarschriften en klachten en de afhandeling er van 

 De financiële stromen (inkomsten en uitgaven) 
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Uit de jaarrekening is niet af te leiden welke resultaten of effecten zijn bereikt door het GBLT, anders dan 

aantallen en financiële resultaten. 

 

De jaarrekening 2013 sloot af met een voordelig resultaat voor bestemming van € 1.104.000. In de 

jaarrekening wordt voorgesteld om € 872.920 van het resultaat terug te betalen aan de deelnemende 

waterschappen en gemeenten en € 375.000 toe te voegen aan een bestemmingsreserve voor de te 

verwachten investeringen rondom de huisvesting per 1 januari 2015. Daarnaast wordt voorgesteld € 

144.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve GBLT NeXt. In de jaarrekening wordt enkel 

verantwoord over de financiële resultaten. 

 

In de bestuursrapportages wordt in overzichtelijke tabellen wel gerapporteerd over de prestatie 

indicatoren en de operationele afspraken met deelnemers aan het GBLT. Wanneer niet aan een norm is 

voldaan, is dit rood aangeven en is een toelichting te lezen over de oorzaak. Deze informatie wordt niet 

samengevat in het jaarverslag of de jaarrekening. 

 

Capaciteit, middelen, risico’s 

Op basis van het gemeentelijk jaarverslag is geen inzicht te verkrijgen in de jaarlijkse kosten voor Nijkerk 

voor belastingheffing en -inning in de jaren 2010 t/m 2013. Wel is in de paragraaf 1 Lokale heffingen een 

duidelijk overzicht te zien van de opbrengsten van de lokale belastingen.58 

Met de samenwerking werd op basis van de business case een besparing van € 150.000 verwacht. De 

genoemde € 150.000 is een netto bedrag en is gerealiseerd in 2013. Voor 2014 lijkt deze te groeien naar 

€ 190.000  Op het moment van onderzoek zijn de jaarcijfers nog niet bekend.  

Onder de paragraaf verbonden partijen worden geen risico’s benoemd van de samenwerking met het 

GBLT. Uittreding uit de gemeenschappelijke regeling is mogelijk na besluit van het college. Besloten kan 

worden om de uittredende deelnemer nog voor twee kalenderjaren te laten bijdragen in de kosten.  

Meerwaarde 

De samenwerking binnen het GBLT is in 2013 gestart. Het onderzoek van de rekenkamercommissie richt 

zich op de periode 2010-2013 waardoor er nog geen zinnige uitspraken kunnen worden gedaan over de 

structurele meerwaarde van de samenwerking op basis van de (verantwoordings)informatie die er nu is. 

Het jaar 2013 was het jaar waarin het GBLT moest opstarten: er is gezocht naar de juiste manier om de 

processen te organiseren. In 2014 heeft het GBLT het proces geoptimaliseerd en zijn de aanslagen meer 

verspreid verzonden. Op basis van de jaarrekening kan worden geconcludeerd dat de verwachte 

terugverdiensten worden gerealiseerd. Bovendien blijkt uit de bestuursrapportage 2013-2 dat de meeste 

prestatie-indicatoren zijn gerealiseerd, waarmee gezegd kan worden dat de processen naar zowel de 

klant als de gemeenten tijdig verlopen.  
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4.4 Sturing door college en raad 

 

Sturing door raad en college GBLT: 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 

Bij de start 

Bij de start van het GBLT is op basis van een business case bepaald wat de meerwaarde kan zijn van de 

samenwerking op het terrein van belastingheffing en –inning binnen het GBLT. Op basis daarvan heeft de 

gemeenteraad het college toestemming gegeven om een samenwerking te sluiten op basis van een 

gemeenschappelijke regeling. 

Vervolgens zijn de afspraken over de overgang vastgelegd in het Sociaal plan en het Integratieplan. Hier 

zijn raad en college niet actief bij betrokken geweest. De kaders voor de uitvoering zijn door het college 

vastgesteld in de Dienstverleningsovereenkomst. De aanpassing daarvan is gedelegeerd naar de 

gemeentesecretaris.  

Nu de samenwerking eenmaal loopt wordt het college geïnformeerd via periodiek overleg, via de 

portefeuillehouder financiën die tevens AB-lid is en de P&C-cyclus.  

Kaderstellend 

In de operationele afspraken in de Dienstverleningsovereenkomst is bepaald dat het AB voor 10 mei van 

het voorgaande jaar de ontwerpbegroting aanbiedt aan het college. Vervolgens moet het 

gemeentebestuur binnen 6 weken reageren. Deze termijnen blijken lastig in te passen in de 

vergadercyclus van de gemeente.  

Voor de begroting 2013 geldt bijvoorbeeld dat de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld om 

vóór 21 juni 2012 een zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2013 van het GBLT. In de 

raadsplanning was 28 juni 2012 de eerste datum waarop de ontwerpbegroting in raadsvergadering aan 

de orde kon worden gesteld. Daarom stemt het college onder voorbehoud van goedkeuring door de raad 

in met de begroting van het GBLT voor 2013.59 Het college geeft daarbij een zienswijze op de 

gehanteerde (meerjarige) stijgingspercentages voor lonen en prijzen. Op 28 juni 2012 reageert de 

gemeenteraad per brief dat hij instemt met de zienswijze van het college en dat ze verder geen 

aanvullingen heeft.  

                                                           
59

 Collegebesluit zienswijze begroting 2014 GBLT, 29 mei 2012 



 

52 

 

Controlerend 

De verantwoordingsdocumenten van het GBLT zijn in overeenstemming met de afspraken verstuurd en 

komen op de lijst van ingekomen stukken en mededelingen van de commissievergadering. De 

gemeenteraad heeft de mogelijkheid om zijn zienswijze te geven. Op deze procedure is nog verbetering 

mogelijk, aldus geïnterviewden. Op dit moment ontbreekt (in ieder geval in het dossier van de 

rekenkamercommissie) proactieve ambtelijke of bestuurlijke advisering bij de stukken die naar de 

raadscommissie gaan.  

Zolang er geen signalen zijn dat het niet goed gaat met de uitvoering van de belastingafhandeling door 

het GBLT, komen er vanuit de raad geen vragen.  

De fractieleiders staan neutraal tot (zeer) tevreden over de resultaten van de samenwerking via het 

GBLT.60 De kwaliteit van de informatievoorziening wordt zeer verschillend ervaren: 2 fracties staan daar 

neutraal tegenover, 2 zijn tevreden en 1 fractie is ontevreden.  

 

4.5 Belangrijkste bevindingen GBLT 
 

 

Onderzoeksvragen Norm GBLT 

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+C61 
geformuleerd. 

De samenwerking met het GBLT is gestart vanuit het 

oogpunt van kostenbesparing op termijn en is 

vastgelegd in gemeenschappelijke regeling. Het GBLT 

voert de belastingheffing en –inning uit. De 

samenwerking kent een lange aanlooptijd en 

functioneert sinds 1 januari 2013. De samenwerking 

is tot stand gekomen n.a.v. een business case en is 

gericht op kwalitatieve uitvoering tegen lagere 

kosten. De doelstellingen vinden hun oorsprong in 

een efficiënte bedrijfsvoering en zijn vertaald in 

prestatie- indicatoren en financiële resultaten.  

(+) 

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 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling die  

de raad  vastgesteld heeft en - meer operationeel - in 

de Dienstverleningsovereenkomst, waarin ook taken 

en termijnafspraken staan. 

De investering in geld is terug te vinden in de 

gemeentelijke jaarrekening, maar de inzet in uren 

niet. Ook is  het risico van de samenwerking niet 

benoemd. De terugverdientijd wordt wel benoemd. 

(+/-) 
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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. ( P&C-cyclus) 

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

Er zijn SMART+ C geformuleerde normen en er 

kunnen analyses worden gemaakt over het bereik 

van de globale doelstellingen uit de 

Dienstverleningsovereenkomst. 

De raad ontvangt de verantwoordingsinformatie 

binnen de afgesproken termijn, maar wel via de lijst 

met ingekomen stukken. De raad heeft  door de 

veelheid aan informatie -  waarbij een duidelijke 

zienswijze van  het college ontbreekt – geen  

eenvoudig zicht op de resultaten voor de gemeente 

Nijkerk.  

Er zijn geen afspraken gemaakt over het moment of 

de inhoud van een evaluatie.  

(+/-) 

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 de belastingverordeningen vast, de 

bedrijfsvoering is een verantwoordelijkheid van het 

college. De sturingsmogelijkheden van de raad 

sluiten aan bij zijn rol op afstand ten aanzien van 

bedrijfsvoering: de jaarstukken komen op de lijst van 

ingekomen stukken. Wel ontbreekt een duidelijke 

zienswijze van het college bij de stukken. Doordat de 

informatievoorziening beperkt is, is in de praktijk 

sprake van weinig beïnvloeding. Er ontbreekt een 

duidelijke afweging van de raad om op afstand te 

staan bij de sturing op het GBLT. 

 

(+/-) 
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Hoofdstuk 5 Regionale Omgevingsdienst de Vallei (OddV) 
 

In dit hoofdstuk worden per paragraaf de onderzoeksvragen met betrekking tot de Omgevingsdienst de 

Vallei (OddV) beantwoord. Aan de hand van de normen worden de deelvragen beantwoord.  

5.1 Algemeen 

 

Specifiek beleid OddV: 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 Regionale Omgevingsdienst de Vallei (OddV) voert per 1 april 2013 de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo)62 en de milieutaken voor de gemeente Nijkerk uit. De Omgevingsdienst is een 

samenwerking tussen vijf gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen) en de 

provincie Gelderland. De Oddv werkt aan een veilige, leefbare en vitale leefomgeving. De dienst voert de 

vergunnings-, toezichts- en handhavingstaken uit die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, op 

het terrein van milieu, wonen, ruimtelijke ordening en natuurbescherming. De OddV is een 

gemeenschappelijke regeling en is gevestigd in Ede. 

 

De eerste gesprekken binnen de gemeente over de mogelijke samenwerking startten in 2009, 

aangewakkerd door de landelijke discussie en het kabinetsstandpunt van 3 november 2008. Het Rijk 

wilde vanuit het oogpunt van robuustheid dat er meer samengewerkt zou worden op het terrein van 

milieu in de vorm van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Aanleiding daarvoor waren de rampen in 

o.a. Enschede en Volendam. De overheid wil door samenwerking deskundigheid bundelen en daardoor 

versterken. Daarnaast is het doel om dekking te creëren en objectieve besluiten te kunnen nemen, 

doordat er meer afstand is tussen vergunningverlener/handhaver en de burger.  

 

In eerste instantie stuurt het Rijk aan op een samenwerking op het niveau van de veiligheidsregio. De 

gemeenten in Nederland zijn het daar niet mee eens. De provincie Gelderland komt samen met de 

Gelderse gemeenten tot een advies om op een andere wijze invulling te geven aan de samenwerking, 

met als doel het van de kwaliteit van de handhaving en vergunningverlening, getiteld de Gelderse Maat’. 

Het belangrijkste kenmerk van dit Gelderse model is de decentrale organisatie van de omgevingsdienst. 

Naar aanleiding van de discussie volgt een collegebesluit waarmee het college zich achter deze aanpak 
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 Ingevoerd op 1 oktober 2010. 
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schaart: “Alleen verder gaan [op het terrein van de uitvoering van de Wabo- en milieutaken] is geen 

optie en daarom is het van belang dat De Gelderse Maat breed wordt gedragen.”63  

Ook worden de uitgangspunten van de gemeente Nijkerk door het college verwoord als:64 

 er wordt niet getornd aan bevoegdheden/bevoegd gezag voor zover niet geregeld in kader 

Wabo;  

 concentratie op samenwerken rond complexe zaken (ca 5% van de betrokken producten); 

 samenwerken op intergemeentelijk of regioverband (De Vallei), waarbij een vorm van afname 

van diensten onderling de voorkeur heeft boven een regiodienst 

In mei 2009 wordt de raad geïnformeerd over de door het college ingeslagen weg. 

 

Op 3 november 2009 wordt er een intentieverklaring Gelderse Maat getekend door de colleges van de 

Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland. De belangrijkste pijlers onder de Gelderse maat zijn: 65 

 de dienstverlening centraal stellen in het proces; 

 maatwerk leveren aan de specifieke kenmerken van bepaalde gebieden; 

 een kwalitatieve impuls ten behoeve van de uitvoering. 

 

Nadat de intentieverklaring Gelderse Maat door het college is ondertekend, gaat de ambtelijke 

voorbereiding van de beoogde samenwerking van start. De regisseur van het proces is de provincie 

Gelderland. Op 7 september 2010 bevestigt het college met een collegebesluit nogmaals de met de 

Gelderse Maat ingeslagen weg.66 De raad wordt verder op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van 

de RUD via de begroting, de  jaarrekening, bestuursrapportages en de milieuverslaglegging.  

Keuze voor samenwerkingspartners 

In Gelderland is vanaf het begin het verzet tegen schaalgrootte van de Veiligheidsregio groot geweest. 

Vanuit het principe dat de uitvoering van de taken zo nabij mogelijk bij huis wordt georganiseerd, 

hebben gemeenten en provincie in Gelderland ervoor gekozen om de uitvoeringsdiensten niet op de 

schaal van de Veiligheidsregio te vormen, maar onderzoek te doen naar de mogelijkheden op de schaal 

van de bestaande zeven Wgr-regio’s. Om te komen tot een plan van aanpak besluit het college op 5 april 

2011 in te stemmen met het laten uitvoeren van een gezamenlijke business case, waarbij helder wordt 

hoe en op welke termijn kosten en bezuinigingen worden terugverdiend.67 Met dat collegebesluit wordt 

ook het besluit genomen de raad middels een brief te informeren. De brief fungeert als oplegger bij de 

documenten waarin de vorming van de regionale omgevingsdienst wordt onderbouwd en waarmee de 

gemeenteraad wordt bijgepraat over de ontwikkelingen. 
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 Collegebesluit Bijdrage in discussie Omgevingsdiensten "Gelderse Maat", 25 februari 2009.  
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 Collegebesluit Bijdrage in discussie Omgevingsdiensten "Gelderse Maat", 25 februari 2009. 
65

 Intentieverklaring Gelderse Maat, 3 november 2009.  
66

 Collegebesluit Stand van zaken vorming regionale omgevingsdienst, 7 september 2010. 
67

 Collegebesluit Stand van zaken vorming regionale uitvoeringsdienst (RUD), 5 april 2011.  
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Op 22 november 2011 besluit het college in te stemmen met door de Stuurgroep RUD De Vallei 

genomen besluit (28 oktober 2011) over het takenpakket en de organisatievorm van de RUD De Vallei 

i.o.68 Het college kiest op basis van de uitgewerkte business case voor de decentrale Wabovariant. In het 

voorstel staat aangegeven dat het college deze variant het meest passend acht voor de gemeente 

Nijkerk. De redenen daarvoor zijn: het een centrale aanpak betreft van Wabo-taken, de variant goed 

scoort op kostenbesparing en kwaliteit en er decentraal gewerkt kan worden, dichtbij de inwoners. Het 

Gelderse model biedt de gemeenten ruimte om in beperkte mate een eigen variant te kiezen.  

Op 25 november 2011 wordt de raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de gang van 

zaken. Aangegeven wordt dat de volgende stap in het proces het maken van een bedrijfsplan is. 69 

 

Op 27 september 2012 besluit de raad om het college toestemming te geven een gemeenschappelijke 

regeling te sluiten.70 Gelijktijdig stelt de raad een bedrag beschikbaar voor: 

- Het Nijkerkse aandeel, zijnde € 226.017,- ,in de voorfinanciering (eenmalige projectkosten) van 

de oprichting van de RUD. Op basis van de huidige berekeningen is de voorfinanciering vijf jaar 

na de operationele start van de uitvoeringsdienst door die dienst opgebracht en vloeit dit terug 

in de Algemene Middelen.  

- Een budget van € 80.000,- beschikbaar te stellen vanuit de Algemene Reserve ter dekking c.q. 

opvang van de interne uren die nodig zijn voor het opstellen van het Uitvoeringsplan RUD De 

Vallei en bijkomende activiteiten.  

 

Het college van Nijkerk heeft op 30 oktober 2012 besloten tot het treffen van een gemeenschappelijke 

regeling samen met de gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen en met de provincie 

Gelderland. 

 

Op 1 december 2012 is de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst De Vallei in werking getreden. 

Er is een AB en een DB gevormd, de directeur is benoemd, het Bedrijfsplan en het Inrichtingsplan zijn 

vastgesteld door het bestuur en de medewerkers zullen per 1 april 2013 worden geplaatst. Daarmee is 

de OddV operationeel. In paragraaf 5.2 worden de verantwoordelijkheden verder uitgewerkt.  

Doelstellingen 

Het doeleinde van de samenwerking is de uitvoering van taken op het gebied van de Wet algemene 

bepaling omgevingsrecht.71 In artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling wordt dat als volgt 

verwoord:72 

 
“De regeling is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers 

ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. 
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 Collegebesluit Vorming RUD De Vallei, 22 november 2011.  
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 Raadsinformatiebrief Stand van zaken RUD De Vallei i.o., 25 november 2011.  
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 Raadsbesluit 2012-064, 27 september 2012.  
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 Programmabegroting gemeente Nijkerk 2013, paragraaf Verbonden Partijen, pp. 111.  
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 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst De Vallei.  
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Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede 

samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.” 

De afspraken over de uitvoering van de gemeentelijke Wabo-taken worden vastgelegd in een 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Daarin wordt vastgelegd op welke wijze en onder welke 

voorwaarden de opdrachtnemer (directeur OddV) de opgelegde taken uitvoert. De basis van deze DVO is 

regionaal voorbereid en besproken tijdens het opdrachtgeversoverleg met vertegenwoordigers van de 

deelnemende gemeenten Wageningen, Scherpenzeel, Ede, Bameveld en Nijkerk. De 

dienstverleningsovereenkomst is eveneens besproken in het MT van de Omgevingsdienst De Vallei. Op 

28 mei 2013 stemt het college in met de DVO. De overeenkomst is met terugwerkende kracht geldig 

vanaf 1 april 2013 en wordt aangegaan voor een periode van vier jaar. 73 

 

5.2 Uitvoering van de taken van de OddV in Nijkerk 

Uitvoering OddV: 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 primaire uitvoeringstaken in het kader van de Wabo (vergunningen, toezicht en handhaving) zijn per 

1 april 2013 overgegaan naar de Omgevingsdienst De Vallei. 

 

Intern bij OddV 

Binnen de gemeenschappelijke regeling OddV wordt gewerkt met een Algemeen Bestuur (AB) en een 

Dagelijks Bestuur (DB). Het AB bestaat uit één portefeuillehouder per deelnemende partij. Ten aanzien 

van de stemverhoudingen is gekozen voor twee stemmen voor de gemeente Ede en één stem voor de 

overige deelnemende partijen. Het AB is verantwoordelijk voor het besturen van de OddV en vergadert 

in ieder geval twee maal per jaar. Daarnaast is gekozen voor DB met, naast de voorzitter, minimaal twee 

leden en maximaal vier leden. De leden van het DB worden gekozen uit en door de AB-leden. De 

besturen van deze vijf deelnemende gemeenten en de provincie (het bevoegd gezag) zitten op dit 

moment allen in het dagelijks bestuur (DB) van de OddV. 

Binnen Gelderland zijn er zeven samenwerkende omgevingsdiensten. Dit wordt ook wel het Gelderse 

stelsel genoemd. Het Gelderse stelsel kenmerkt zich door die onderlinge samenwerking, waarbij de 

meest complexe taken als zogenaamde stelseltaken aan de verschillende omgevingsdiensten zijn 

toebedeeld. De andere taken worden zoveel mogelijk lokaal georganiseerd. Per 1 april 2013 vallen de 

vergunningverleners en –handhavers uit de regio binnen één organisatie (OddV), maar fysiek zitten de 
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 Dienstverleningsovereenkomst Omgevingsdienst De Vallei, 28 mei 2013.  
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mensen op verschillende plekken in de gemeenten: de lokale filialen. Op het moment dat de 

medewerkers overgingen van de gemeente naar de OddV op 1 april 2013 veranderde er in eerste 

instantie niet zo veel, doordat de medewerkers op dezelfde locatie werkzaam bleven, maar voor een 

andere werkgever. In 2014 heeft  de OddV gewerkt aan een gezamenlijke bedrijfscultuur: een 

‘omgevingsdienst gevoel’, aldus één van de respondenten. 

 

In het werkprogramma is richtinggevend aangegeven welke producten de OddV aanlevert en hoeveel 

uur hieraan wordt besteed. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen Wabotaken en andere taken. 

Vooralsnog zijn geen kwaliteitscriteria benoemd voor de adviezen die over en weer geleverd worden. In 

de komende tijd wordt in overleg tussen OddV en de deelnemende gemeenten dit verder ontwikkeld.74 

Bij besluit van 16 april 2013 heeft het college de directeur van de OddV gemandateerd voor een groot 

aantal besluiten die zijn uitgewerkt in het document. Er is gekozen is voor een ruim mandaat, 

vergelijkbaar met de mandaatverlening die binnen de organisatie gold sinds de invoering van de Wabo in 

oktober 2010. Dit past bij de intentie om vertrouwen en transparantie leidend te laten zijn bij het 

vormgeven van de samenwerking en vanuit het oogpunt van een slagvaardige organisatie.75 

Gemeentelijke verantwoordelijkheden 

Via de portefeuillehouder die tevens AB-lid is, wordt het college geïnformeerd in het geval van 

bijzonderheden rondom OddV. De afspraken over de uitvoering zijn vastgelegd in de 

Dienstverleningsovereenkomst. De eventuele aanpassing van de Dienstverleningsovereenkomst is 

gedelegeerd aan de gemeentesecretaris. De monitoring van de uitvoering gebeurt door de regisseur. 

Deze is eerste aanspreekpunt voor de OddV. Hij toetst op basis van de taken afgeleid uit het werkplan 

van de OddV en heeft overleg met de eigen portefeuillehouder ter voorbereiding op o.a. AB-

vergaderingen. Daarnaast is er contact met de regisseurs van de andere deelnemende gemeenten.  

 

5.3 Resultaten en verantwoording 

 

Resultaten en verantwoording OddV  

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) 
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Informatievoorziening 

De informatievoorziening over de uitvoering door OddV is gekoppeld aan de P&C-cyclus van de 

gemeenschappelijke regeling. 

In de gemeenschappelijke regeling wordt benoemd dat de OddV een verantwoordingsplicht heeft naar 

de gemeenteraden en gevraagd en ongevraagd informatie geeft over het door hem gevoerde beleid.76 

Daarnaast kunnen provinciale staten en de gemeenteraden hun zienswijze op de begroting van OddV 

kenbaar maken. De jaarrekening gaat alleen ter kennisname naar de deelnemers.  

In de Dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de verantwoording en 

informatievoorziening naar de gemeenten.77 

 Elk half jaar verschijnt een managementrapportage (voor 1 april en voor 1 september), waarin de 

OddV rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden, er wordt gerapporteerd over de 

uitvoering en de afwijking van de afspraken in het Werkplan.  

 Naar aanleiding van de managementrapportage is er minimaal twee maal per jaar overleg met 

de ambtelijk regisseur. 

 Uiterlijk twee maanden na afloop van het kalenderjaar rapporteert de OddV over de bestede 

uren en gemaakte kosten. 

In de onderzochte periode is aan deze verantwoordingsafspraken voldaan. De management- en 

bestuursrapportages worden voorzien van advisering aan het college. De eerste managementrapportage 

van 2013 werd begeleid met een memo78, de latere rapportages altijd met advies aan college. 

De verantwoording is sterk gericht op de uitvoering en kwantitatief van aard en bevat geen informatie 

over de kwaliteit van de uitvoering. De managementrapportages zijn op ambtelijk niveau behandeld. De 

jaarrekening is ook ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.  

 

Resultaten 

Ten aanzien van de kosten en baten gaat de gemeente Nijkerk er vanuit dat vijf jaar na de start de 

voorbereidingskosten, de investeringskosten en de frictiekosten zijn terugverdiend en dat er na die vijf 

jaar er een inverdieneffect optreedt.  

In de voorbereiding om te komen tot de OddV (2010 tot 1 april 2013) zijn eenmalige projectkosten à € 

226.017  ingezet. Daarnaast is € 80.000 euro aan kosten voor opvang interne uren die worden besteed 

aan activiteiten in het kader van de oprichting. 
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In vijf jaren na operationeel worden moet de omgevingsdienst 10% hebben bespaard op het primaire 

proces, aldus geïnterviewde. In 2013 was er een positief rekeningresultaat van 2,5% ten opzichte van de 

begroting. De reden daarvoor is de flexibele schil: vacatures die open stonden zijn niet ingevuld.  

 

In de door de rekenkamercommissie onderzochte periode 2010-2013 zijn zijn de resultaten enkel 

gemeten in financiële vorm en aantallen (bezwaarschriften, uitgevoerde controles en afgehandelde 

vergunningaanvragen). Er zijn geen kwalitatieve doelen gesteld en resultaten gemeten. Er wordt nu in 

gezamenlijkheid gewerkt aan kwalitatieve meetbare doelstellingen.  

Capaciteit, middelen, risico’s 

In de programmabegroting 2013 is een overzicht te zien van de deelnemersbijdrage die de gemeente 

Nijkerk voor de komende jaren begroot (zie tabel 5.1). Deze is jaarlijks zo ongeveer 1,6 miljoen euro. De 

hoogte van de bijdrage wordt bepaald door de ingebrachte formatie plus de budgetten voor het primair 

proces en de overhead, aldus geïnterviewde.  

Tabel 5.1: begrootte deelnemersbijdrage gemeente Nijkerk (bron: Programmabegroting 2013) 

 

 

 

 

 

In de programmabegroting 2013 wordt een tekort op de exploitatie verwacht van € 146.000 en de kans 

daarop wordt groot geacht (75%).79 In tegenstelling tot de verwachting in de begroting realiseert de 

Oddv in 2013 echter een voordelig saldo.  

In de Programmabegroting 2013 wordt het risico van OddV ingeschat als een risico met een grote kans. 

Per 1 januari 2013 zijn de primaire uitvoeringstaken (vergunningen, toezicht en handhaving) in het kader 

van de Wabo over gegaan naar de Omgevingsdienst De Vallei. Ten aanzien van de kosten en baten wordt 

er vanuit gegaan dat vijf jaar na de start de voorbereidingskosten ofwel de eerste investeringskosten en 

de frictiekosten zijn terugverdiend en dat er na die vijf jaar er een inverdieneffect optreedt. In hoeverre 

deze taakstelling haalbaar is, zal blijken na 2014.80  

In de DVO zijn afspraken gemaakt over het evalueren: eens in de 2 jaren. De criteria staan er niet in. 
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 Programmabegroting 2013, paragraaf weerstandsvermogen, pp. 88 
80

 Programmabegroting 2013, paragraaf Verbonden Partijen, pp. 111 

Nijkerk  

Bedragen in euro’s 2013 2014 2015 2016 2017 

Salarissen  1.112.228  1.095.291  1.078.353  1.061.416  1.044.478  

Inhuur  43.706  43.041  42.375  41.710  41.044  

Overige  93.803  92.881  91.960  91.038  90.117  

Overhead  479.626  475.256  470.916  468.772  466.658  

Gastheercompensatie  - 71.209  - 23.736 

Totaal  1.634.419  1.617.478  1.600.341  1.639.200  1.642.297  
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Wel zijn er regels over uittreding opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. Hierin is vastgesteld 

dat de deelnemers niet eerder dan vijf jaar na de start van de samenwerking kunnen uittreden. De 

uittreding kan alleen na besluit van de betrokken gemeenteraad of provinciale staten.81 

Meerwaarde 

De samenwerking binnen OddV is per 1 april 2013 operationeel. Het onderzoek van de 

rekenkamercommissie richt zich op de periode 2010-2013, waardoor er nog geen zinnige uitspraken 

kunnen worden gedaan over de structurele meerwaarde van de samenwerking op basis van de 

(verantwoordings)informatie die er nu is. Het jaar 2013 was het jaar waarin OddV moest opstarten: er is 

gezocht naar de juiste manier om de processen te organiseren. Bovendien werd er (nog) niet gewerkt 

met het meten van kwalitatieve resultaten van de samenwerking. 

Ten tijde van het onderzoek (eind 2014) is de gemeente in regioverband bezig om de kwaliteit te duiden: 

hoe zit het product eruit, is het voor de klant een goed product. De gemeenten zijn daarover met de 

OddV in gesprek, aldus geïnterviewde.  

 

5.4 Sturing door college en raad 

 

Sturing door raad en college OddV 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 

Binnen de gemeente zijn de raad en het college op de volgende wijze betrokken bij de sturing op de 

regionale samenwerking: 

 De gemeenteraad stelt de kaders via het inhoudelijk milieubeleid en heeft de controle functie 

middels de P&C-cyclus van de gemeente en een mogelijkheid tot een zienswijze op de begroting 

van OddV. 

 Het college is opdrachtverlener via de DVO en stuurt de  de uitvoering aan. 

Hieronder wordt dat uitgewerkt: 

Bij de start 

De aanleiding voor de samenwerking is ingegeven door landelijke eisen om de taken op het gebied van 

milieu en de Wabo meer centraal te organiseren. Het college van de gemeente Nijkerk is daar actief op 
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 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst De Vallei, artikel 34 
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ingesprongen, door aan te sluiten bij de ontwikkeling van een gezamenlijk standpunt en visie van de 

provincie Gelderland en de Gelderse gemeenten.  

Vervolgens is op basis van een business case bepaald welke vorm van samenwerking het meest aansluit 

op de uitgangspunten van het college. De gemeenteraad is over dit proces steeds per 

raadsinformatiebrief geïnformeerd en kreeg de onderliggende stukken doorgestuurd. De raad heeft geen 

directe stem gehad in de keuzes die werden gemaakt in het proces om te komen tot een vorm voor 

samenwerking. Op basis van de informatie heeft de gemeenteraad het college toestemming gegeven om 

een samenwerking te sluiten op basis van een gemeenschappelijke regeling. 

De kaders voor de uitvoering heeft het college vastgesteld in de Dienstverleningsovereenkomst. De 

aanpassing daarvan is gedelegeerd aan de gemeentesecretaris.  

Kaderstellend 

De kaderstellende rol ten opzichte van de OddV ligt grotendeels bij het college. De ontwerpbegroting 

gaat via het AB en DB, en wordt daar goedgekeurd. Vervolgens gaat de begroting naar de deelnemende 

gemeenten. De begroting wordt voorbesproken door de controllers van de deelnemende gemeenten en 

daarna behandeld in een ambtelijk opdrachtgeversoverleg (de regisseurs). Naar aanleiding van de 

afstemming maakt iedere gemeente een advies voor het college. Vervolgens gaat de begroting met het 

ambtelijk advies naar het college en ter kennisname naar de raad.  

 

Het college bekijkt het, formuleert een reactie en stuurt deze naar de raad. Vanwege het niet volledig op 

elkaar aansluiten van de besluitvormingsprocedures van OddV en de gemeente, laat het college de OddV 

op voorhand weten dat de begroting - onder voorbehoud van goedkeuring van de raad - akkoord is.  

 

Wanneer er geen opvallende afwijkingen zijn, is dit een werkbare gang van zaken, aldus geïnterviewde. 

Maar als er wel een belangrijk punt is, dan is er een tijdsprobleem. In de gemeente Nijkerk is de 

procedure om een stuk in de raad te krijgen te lang om de begroting van OddV binnen de gestelde 

termijn in de gemeenteraad te behandelen. Dat geldt ook voor andere samenwerkingsverbanden. De 

griffier kijkt naar verbetering van de vergadercyclus, aldus geïnterviewde.  

 

Controlerend 

De verantwoordingsdocumenten van OddV komen op de lijst van ingekomen stukken en mededelingen 

van de commissievergadering. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om zijn zienswijze te geven. Op 

deze procedure is nog verbetering mogelijk, aldus de geïnterviewden. Op dit moment ontbreekt tijdige 

en proactieve ambtelijke advisering bij de stukken die naar de raadscommissie gaan.  
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De fractieleiders staan neutraal tot ontevreden tegenover de resultaten van de samenwerking via 

OddV.82 De kwaliteit van de informatievoorziening wordt over het algemeen neutraal ervaren: 4 fracties 

staan daar neutraal tegenover, 1 fractie is ontevreden.  

5.5 Belangrijkste bevindingen OddV 

 

 

 

Onderzoeksvragen Norm OddV 

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+C83 
geformuleerd. 

De Omgevingsdienst is een landelijk geïnitieerd 

fenomeen.  

 

De gemeenten in Gelderland hebben zich verenigd 

aangezien zij voor een andere vorm van 

samenwerking wilden kiezen dan het Rijk 

adviseerde: dichter bij de burger.  

Na een visiebepaling is de vorm van de 

samenwerking onderzocht op basis van een 

business case. Het college is leidend geweest in de 

totstandkoming en heeft de raad geïnformeerd. De 

doelstellingen zijn met name van financiële aard, 

kwalitatieve doelstellingen en indicatoren zijn in 

ontwikkeling.  

(+) 

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. 

In de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst de Vallei zijn de 

verantwoordelijkheden en vorm vastgelegd. 

In de dienstverleningsovereenkomst is dat verder 

uitgewerkt. Hierin worden geen meetbare 

indicatoren benoemd voor de kwaliteit van de 

uitvoering. De kwantiteit van de uitvoering is 

beschreven in het Werkplan. Het college heeft 

beide documenten vastgesteld en ter kennisname 

naar de raad gedaan. De investering in tijd, geld en 

capaciteit is terug te vinden in de algemene 

sturingsdocumenten van de gemeente, zoals 

begroting en programmarekening. Ook wordt 

daarin het risico van de samenwerking benoemd.  

(+/-) 

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 

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. 

Er zijn geen SMART+ C geformuleerde prestatie-

indicatoren tussen gemeente Nijkerk en OddV. Wel 

zijn er prognoses beschikbaar van de kwantiteit. 

Deze staan in het werkplan. De verantwoording 

daarover wordt via de managementrapportages 

van OddV beschikbaar gesteld, deze worden op 

ambtelijk niveau behandeld. 

Afspraken over het aanleveren van de P&C-

documenten zijn vastgelegd in de 
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 Er is een digitale vragenlijst toegestuurd aan de fractievoorzitters van de zeven fracties. Vijf van hen heeft gereageerd. 
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 SMART+C staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Consistent. 
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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)? 

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. ( P&C-cyclus) 

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

gemeenschappelijke regeling, maar sluiten niet aan 

bij de vergadercyclus van de gemeenteraad.  

De samenwerking met de OddV zal eens in de 2 

jaar geëvalueerd worden, maar er zijn geen 

beoordelingscriteria vastgesteld. 

 

(+/-) 

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 milieubeleid vast.  

 

De gemeenteraad krijgt ten aanzien van OddV 

zowel in de voorbereiding als in de uitvoering 

voornamelijk informatie ter kennisname, maar 

heeft geen actieve kaderstellende of controlerende 

rol.  

Een duidelijke afweging van de raad over wanneer 

hij welk instrument in zet is niet gemaakt. Van de 

vijf fracties die hun mening deelden via de 

vragenlijst staan vier neutraal en één negatief 

tegenover de resultaten van OddV en de kwaliteit 

van de informatievoorziening .  

(+/-)  
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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. Voor het onderzoek zijn drie cases onderzocht, te weten FoodValley, het GBLT en de 

OddV. In deze paragraaf worden per hoofdvraag de conclusies weergegeven.  

 

Algemene conclusie: effectiviteit van de samenwerkingen 

De gemeenteraad van Nijkerk heeft in beperkte mate grip op de sturing op regionale samenwerking. De 

sturing vindt met name plaats bij de oprichting van de samenwerkingsverbanden en de mate van input 

van de raad verschilt per samenwerkingsverband. 

 

Het gemeentebestuur van Nijkerk kiest er bewust voor om de regionale samenwerkingensamenwerking 

te laten voortbestaan op de wijze zoals die op historische grond is gegroeid. Dat betekent dat er met veel 

verschillende partners wordt samengewerkt en er bovendien voor bepaalde beleidsterreinen met 

meerdere regio’s wordt samengewerkt. De rekenkamercommissie ziet het gevaar van verbrokkelde 

beleidscoördinatie en het gebrek aan afstemming van beleidsontwikkeling op deelterreinen (integraal 

beleid). Daarom adviseert de rekenkamercommissie college en raad om fundamentele keuzes te maken 

voor samenwerking met andere gemeenten om zo te komen tot een robuuste vorm van samenwerking.  

 

Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden is geen kader beschikbaar op basis waarvan de gemeente 

een analyse maakt van de situatie en op basis waarvan  alternatieven voor samenwerking overwogen 

kunnen worden. . Kwaliteitseisen en bedrijfsvoeringeisen op basis waarvan samenwerkingsverbanden 

kunnen worden getoetst zijn niet vastgelegd. 

 

Voor de controlerende rol geldt dat met name het gebrek aan kwalitatieve meetbare indicatoren de 

controle lastig maken. Bovendien worden de instrumenten voor informatievoorziening, zoals een vast 

agendapunt in de commissievergadering en de oplegger bij stukken onvoldoende benut. Ook is er 

onvoldoende tijd voor de gemeenteraad om zijn zienswijze te geven op de begroting van de verbonden 

partijen. Een kans voor de gemeenteraad is het feit dat per 1 januari 2015 de Wet gemeenschappelijke 

regelingen is aangepast. Deze wetswijziging beoogd  de invloed van gemeenteraden op de 

samenwerkingsverbanden te versterken. Eén van de aanpassingen in de wet betreft de termijnen 

waarop de begrotingen en de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen ingediend moeten 

worden. De termijnen zijn opgerekt, zodat de gemeenteraden meer tijd hebben om controle uit te 

oefenen. De gemeenschappelijke regelingen hebben een jaar de tijd om de wet in te voeren.  

 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de rekenkamercommissie de effectiviteit van de 

onderzochte samenwerkingen op basis van het beschikbare materiaal niet eenvoudig vast kan  stellen, 

omdat de gemeentelijke doelstellingen niet concreet zijn en omdat er geen analyses zijn gemaakt over 
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het bereik van de doelstellingen. Uit de voor de raad beschikbare informatie is niet af te leiden wat de 

kwalitatieve resultaten zijn in de vorm van effecten en resultaten van de samenwerkingen. Wel heeft de 

gemeenteraad inzicht in de financiële input en output, maar deze is niet gekoppeld aan doelen. In de 

praktijk stuurt de raad nauwelijks op de kwalitatieve resultaten van de samenwerkingen.  

 

Waarom wordt er regionaal samengewerkt, welke beleidsvisie en criteria heeft de gemeente Nijkerk 

t.a.v. samenwerken? 

De gemeente Nijkerk werkt samen met andere gemeenten uit de regio. De voornaamste reden is dat een 

aantal thema’s gemeente overstijgend dient te worden opgepakt of dat er kostenbesparingen kunnen 

worden gerealiseerd door samen te werken. De voorwaarden en de visie op samenwerkingen zijn 

hoofdzakelijk in twee door de gemeenteraad vastgestelde documenten terug te vinden. In de notitie 

Nijkerk in de regio: een plaatsbepaling en de Verandervisie wordt het belang van regionale 

samenwerking onderstreept en worden criteria benoemd op basis waarvan deze keuzes voor 

samenwerking worden genomen en onderbouwd. Het gemeentebestuur heeft gevraagd om een 

evaluatie van de regionale samenwerkingen voor het formuleren van een visie op samenwerking in de 

loop van 2015. Het in uitvoering zijnde bestuurskrachtonderzoek, de rekenkamerbrieven over de 

decentralisaties (2013/2014) en de uitkomsten van dit rekenkameronderzoek kunnen daarbij gebruikt 

worden.  

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

De aanleiding om samen te werken ligt met name in het feit dat de gemeente Nijkerk een zelfstandige 

gemeente wil blijven, maar op bepaalde punten de meerwaarde van samenwerken ziet. De gemeente 

Nijkerk ligt op het scheidspunt van drie regio’s, waardoor er in veel verschillende verbanden wordt 

samengewerkt. Deze veelheid aan samenwerkingsverbanden is bezien, maar voor dit moment is 

besloten dat niet te gaan centraliseren, omdat de meerwaarde van de verschillende verbanden opweegt 

tegen de minder efficiënte organisatievorm. De rekenkamercommissie ziet het gevaar van gebrek aan 

beleidscoördinatie en het vormen van integraal beleid voor diverse beleidsterreinen en adviseert de 

gemeente Nijkerk om tot een herbezinning te komen op de aard en de organisatie van de regionale 

samenwerking. 

De onderzochte samenwerkingen zijn recent ontstaan. Voor FoodValley is gekozen om een sterkere 

economische positie in samenwerking met de regio te verkrijgen. FoodValley is een meer strategisch 

samenwerkingsverband. Door deelname aan FoodValley komt de gemeente bovendien in aanmerking 

voor cofinanciering van projecten vanuit de provincie.  

De samenwerking met GBLT is ontstaan vanuit het idee om de belastingheffing en –inning efficiënter te 

organiseren: een kostenbesparing, maar met behoud van kwaliteit. De OddV is een door het Rijk 

opgelegde samenwerking, waarbij de gemeente Nijkerk in Gelders verband heeft gezocht naar een vorm 

waarbij de lokale aansluiting gewaarborgd blijft. Zowel GBLT als OddV betreffen een samenwerking op 

uitvoerend niveau. De onderzochte samenwerkingen zijn vastgelegd in gemeenschappelijke regelingen, 

maar de doelstellingen voor de samenwerking van met name OddV en FoodValley zijn niet SMART te 

noemen, GBLT kent een specifieker geformuleerde set van afspraken.  
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Hoe wordt vorm gegeven aan de samenwerking, hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden verdeeld? 

De afspraken, vorm en taakverdeling van de samenwerking met FoodValley, GBLT en OddV zijn duidelijk 

vastgelegd in de gemeenschappelijke regelingen. Hierin zijn de taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden benoemd. In alle gevallen zijn vervolgens in een uitvoeringsprogramma of 

dienstverleningsovereenkomst specifieke afspraken gemaakt over de uitvoering. Over het algemeen kan 

worden gesteld dat afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn belegd 

op basis van de vastgestelde documenten. 

 

Wordt de doelstelling van de samenwerking bereikt? Wordt de raad geïnformeerd over de resultaten 

en effecten van de samenwerking? 

De doelstellingen voor de onderzochte samenwerkingsverbanden zijn in beperkte mate gespecificeerd: 

voor met name FoodValley en OddV geldt dat op basis van de afspraken niet is vast te stellen wanneer 

de gemeente tevreden is. De verbonden partijen leggen jaarlijks verantwoording af via hun jaarrekening. 

In deze documenten wordt niet gerefereerd aan het beleid van de gemeente Nijkerk, maar wordt enkel 

gerapporteerd over financiële resultaten. Voor GBLT geldt dat er in de bestuursrapportages wordt 

gerapporteerd over het bereiken van de vastgestelde prestatie-indicatoren. De raad ontvangt de 

jaarstukken van gemeenschappelijke regelingen op de lijst van ingekomen stukken. Op basis van de 

informatie, die de raad via de regulier planning- en controlcyclus ontvangt over de samenwerkingen, is 

niet af te leiden wat de resultaten en effecten zijn voor de gemeente Nijkerk.  

 

De gemeentelijke begroting en het jaarverslag geven onvoldoende inzicht in zowel de beleidsmatige als 

financiële doelstellingen en resultaten. De paragraaf Verbonden partijen bevat bovendien onvoldoende 

houvast om te kunnen sturen, doordat o.a. het financieel belang, het risico en de koppeling met 

beleidsdoelen niet worden benoemd.  

 

Naast een algemene beschouwing op samenwerkingen, zijn er geen evaluaties waaruit op basis van een 

analyse van cijfers en kengetallen de effectiviteit en meerwaarde van regionale samenwerkingen zou 

kunnen blijken aangetroffen door de rekenkamercommissie. Hoewel de effectiviteit en meerwaarde niet 

daadwerkelijk gemeten zijn, ervaart de gemeente Nijkerk  in de praktijk  wel een meerwaarde . De 

meerwaarde zit naar zeggen in kennis delen, efficiëntere en professionelere uitvoering en 

schaalvoordelen. 

 

Hoe oefent de gemeente invloed uit op samenwerking? 

Vanwege het ontbreken van gespecificeerde doelen waarmee de samenwerkingsverbanden de kwaliteit  

van de uitvoeringkunnen meten, zijn de sturingsmogelijkheden op samenwerking in zijn algemeen 

beperkt. Bovendien staat de raad op afstand bij de sturing op samenwerking: de raad wordt 

geïnformeerd bij belangrijke ontwikkelingen, maar de informatievoorziening gedurende de uitvoering is 

verder beperkt en er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de 

raadscommissievergadering daartoe biedt.  
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Gezien het groeiend aantal taken dat op gemeenten afkomt en het daardoor toenemende financieel 

belang en risico van samenwerkingsverbanden, verdient het de aanbeveling om alerter te worden op 

effectiviteit en monitoring/bijsturing, ook door de raad.  

 

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 FoodValley GBLT OddV 

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

samenwerken? 
Raad en college hebben geen 

strategische visie op 

samenwerking vastgesteld, 

maar hebben wel criteria 

gesteld in twee door de raad 

vastgestelde documenten. Er is 

bewust gekozen voor een 

voortzetting van de 

samenwerkingen die op 

historische grond zijn gegroeid, 

waardoor in de praktijk met vier 

verschillende regio’s wordt 

samengewerkt. Kwaliteitseisen 

en bedrijfsvoeringseisen op 

basis waarvan 

samenwerkingsverbanden 

kunnen worden getoetst zijn 

niet vastgelegd. 

 (+/-) 

   

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

 De samenwerking is vastgelegd in een 

gemeenschappelijke regeling. Er zijn 

geen specifieke en meetbare doelen 

geformuleerd over wat de 

samenwerking op zou moeten 

leveren.  

. (+/-) 

De samenwerking is vastgelegd 

in een gemeenschappelijke 

regeling. In de 

dienstverleningsovereenkomst 

worden specifieke en meetbare 

doelen gesteld aan de kwantiteit 

van de uitvoering en de kwaliteit 

van de dienstverlening. Dit is 

niet gekoppeld aan 

beleidsdoelen. 

 (+) 

 

 

De samenwerking is vastgelegd 

in een gemeenschappelijke 

regeling. In de 

dienstverleningsovereenkomst is 

dat verder uitgewerkt. Hierin 

worden geen meetbare 

indicatoren benoemd voor de 

kwaliteit van de uitvoering.  

(+/-) 
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3. Hoe wordt vorm gegeven aan de samenwerking, hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

verdeeld? 

 De taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden zijn vastgelegd in de 

gemeenschappelijke regeling die door 

de raad is vastgesteld. 

(+) 

De taken, 

verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden zijn vastgelegd in 

de gemeenschappelijke regeling 

en de 

dienstverleningsovereenkomst 

die door de raad is vastgesteld. 

 (+) 

De taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden zijn vastgelegd 

in de gemeenschappelijke 

regeling en de 

dienstverleningsovereenkomst 

die door de raad is vastgesteld. 

 

 

(+) 

4. Wordt de doelstelling van de samenwerking bereikt? Wordt de raad geïnformeerd over de resultaten en 

effecten van de samenwerking? 

 Er vindt geen verantwoording plaats 

over de inhoudelijke resultaten van de 

gezamenlijke uitvoering door 

FoodValley. De financiële 

verantwoording is onderdeel van de 

reguliere p&c-cyclus. De raad wordt 

geïnformeerd over ontwikkelingen via 

de raadsinformatiebrieven, de p&c-

cyclus en bijeenkomsten.  

 

(+/-) 

Er zijn SMART+ C 

geformuleerde normen en er 

kunnen analyses worden 

gemaakt over het bereik van de 

globale doelstellingen uit de 

Dienstverleningsovereenkomst.  

 

De raad krijgt deze informatie 

toegestuurd, maar via de lijst 

ingekomen stukken en zonder 

duidelijke oplegger. 

 

 (+/-) 

Er zijn geen SMART+ C 

geformuleerde prestatie-

indicatoren tussen gemeente 

Nijkerk en OddV. Wel zijn er 

prognoses beschikbaar van de 

kwantiteit en die staan in het 

werkplan.  

(+/-) 

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

De raad is betrokken bij de 

beleidsvorming die indirect 

de inhoudelijke kaders 

vormen voor de 

samenwerkingen.  

De controlefunctie is 

beperkt, doordat de 

mogelijkheid tot 

informatievoorziening via 

de commissievergadering 

nauwelijks wordt benut en 

doordat de begrotingscycli 

van de verbonden partijen 

en de vergadercyclus van de 

gemeenteraad niet op 

elkaar aansluiten. 

 (+/-) 

De raad stuurt vooraf door het 

instemmen met de strategische 

agenda. De gemeenteraad kan 

op basis van de 

verantwoordingsinformatie niet 

sturen op of controle uitvoeren 

op de kwaliteit van de 

uitvoering, aangezien daar geen 

doelen voor zijn gesteld. 

 

(+/-) 

 

De raad stelt de 

belastingverordeningen vast, de 

bedrijfsvoering is 

verantwoordelijkheid van het 

college. De 

sturingsmogelijkheden van de 

raad sluiten aan bij zijn rol op 

afstand ten aanzien van 

bedrijfsvoering: de jaarstukken 

komen op de lijst ingekomen 

stukken. De raad heeft daar 

echter niet bewust voor 

gekozen. 

(+/-) 

De gemeenteraad krijgt ten 

aanzien van OddV zowel in de 

voorbereiding als in de uitvoering 

voornamelijk informatie ter 

kennis name, maar heeft geen 

actieve kaderstellende of 

controlerende rol.  

Een duidelijke afweging van de 

raad over wanneer hij welk 

instrument in zet is niet gemaakt.  

(+/-) 

 

 



 

72 

 

6.2 Aanbevelingen 

 

De algemene conclusie van de rekenkamercommissie is dat de gemeenteraad van Nijkerk in beperkte 

mate grip heeft op de sturing van regionale samenwerkingen.  Voor een optimale sturing  is het onder 

andere van belang dat aan een aantal voorwaarden is voldaan, zoals de formulering van concrete en 

toetsbare doelstellingen, tijdige sturingsinformatie, analyses en periodieke evaluaties.  De nieuwe wet 

gemeenschappelijke regelingen die per 1 januari 2015 ingaat geeft ook  mogelijkheden om de sturing op 

samenwerkingsverbanden te versterken. Eén van de aanpassingen in de wet betreft de termijnen 

waarop de begrotingen en de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen ingediend moeten 

worden. Hierdoor krijgt de gemeenteraad  meer tijd om controle uit te oefenen.  

De rekenkamercommissie realiseert zich echter dat het voldoen aan bovenstaande voorwaarden niet het 

enige is voor raadsleden om het gevoel te krijgen dat ze voldoende kunnen sturen op regionale 

samenwerkingen.  Naast de formele wijze van sturing op regionale samenwerking ziet de 

rekenkamercommissie ook een meer informelere wijze van sturing en beïnvloeding weggelegd voor de 

leden van de gemeenteraad. Op grond hiervan en de conclusies uit paragraaf 6.1 komt de 

rekenkamercommissie met de volgende aanbevelingen voor de gemeenteraad: 

 

1. Maak gebruik van de mogelijkheden die het agendapunt “regionale samenwerking” op de agenda 

van de raadscommissie biedt: 

 Nodig de directeur van een samenwerkingsverband uit in een commissievergadering om te 

presenteren waar zijn/haar samenwerking mee bezig is. Op die manier wordt het minder 

abstract en kan de raad direct  in gesprek met de directeur en zo wordt voor de raad een 

extra contact- en info- beïnvloedingsmoment georganiseerd. 

 Laat de verantwoordelijke wethouder in de raadscommissie terug en vooruitblikken op de 

AB/DB-vergaderingen die hij heeft. Raadsleden kunnen dan input aan de wethouder 

meegeven. 

2. Organiseer  één raadsvergadering waarop de besluitvorming van zoveel mogelijk regionale 

samenwerkingsverbanden (begrotingen en jaarstukken) in een keer aan de orde komt. Hierdoor 

stimuleer je het besef en belang van de regionale samenwerking door er geconcentreerd aandacht 

aan te besteden . 

3. Wijs per regionale samenwerking twee raadsleden aan die een coördinerende rol gaan vervullen als 

rapporteur. Deze houden in de gaten of de informatie juist en compleet is en halen zo nodig 

informatie op bij de ambtenaren en/of regionale samenwerking.  Dit is een mogelijkheid om de 

betrokkenheid/eigenaarschap van de raad verder te vergroten. De gemeente Leusden hanteert 

deze werkwijze sinds 2014. Maak gebruik van de ervaringen en werkwijze van de gemeente 

Leusden.  
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4. Bekijk mogelijkheden tot een efficiëntere uitvoering en mogelijke taakverdeling tussen de andere 

deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. . Bekijk welke taken  in samenwerking met de 

andere deelnemers uitgevoerd kunnen worden. Mogelijk kunnen bepaalde taken verdeeld worden. 

Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van de  begroting, het opstellen van raadsinformatiebrieven 

en de ( wijze van) monitoring, etc. 

 

5. Stel een termijnkalender op voor een periodieke evaluatie van de gemeenschappelijke regelingen 

en stel beoordelingscriteria vast waarop een samenwerking geëvalueerd moet worden. Overweeg 

of de rekenkamercommissie bij deze evaluaties een rol kan vervullen.  

 

6. Bepaal hoe je als raad wilt sturen op samenwerking en maak onderscheid tussen strategische 

samenwerkingsverbanden en samenwerkingen gericht op uitvoering.  

7. Ontwikkel op basis van de notitie Nijkerk in de regio: een plaatsbepaling en de Verandervisie een 

algemene visie voor Regionale Samenwerking en stel deze vast. 

 

8. Zie er op toe dat gemeenschappelijke regelingen voor 1 januari 2016 voldoen aan de nieuwe eisen 

uit de Wet gemeenschappelijke regeling met betrekking tot de termijnen van het aanbieden van 

jaarstukken aan de gemeenteraden.  
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Hoofdstuk 7 Bestuurlijke reactie van het college en nawoord  
 

Naar aanleiding van de rapportage met conclusies en aanbevelingen is een reactie ontvangen van het 
college van burgemeester en wethouders. Deze  luidt: 
 

 

Bestuurlijke reactie Rapport “Regionale samenwerking in Nijkerk” 
 
Op 15 april 2015 ontvingen wij van u het rekenkamerrapport "Regionale samenwerking in de gemeente 
Nijkerk met het verzoek om een bestuurlijke reactie te geven op deze rapportage. In dit rapport heeft u 
onze eerdere technische opmerkingen al verwerkt. In deze brief treft u onze reactie aan op uw 
bevindingen en aanbevelingen. Daarbij bezien wij uw onderzoeksresultaten ook in het licht van de huidige 
veranderende context van de regionale samenwerkingen. 
 
Het rapport geeft een beeld van regionale samenwerkingen voor periode 2010-2013 
Het concept-rapport geeft een gedetailleerd antwoord op de vragen, die uitgangspunt waren voor uw 
onderzoek. Daarmee is een correct beeld geschetst van het algemeen gemeentelijk beleid t.a.v. regionale 
samenwerking en de drie onderzochte samenwerkingsverbanden voor de periode 2010- 2013. In reactie 
op uw concept-rapport merken wij het volgend op: 

Sinds 2013 heeft een verdere doorontwikkeling plaatsgevonden van regionale samenwerkingen  

Na 2013 hebben de onderzochte samenwerkingsverbanden een doorontwikkeling doorgemaakt. Zoals u in 

het rapport ook stelt waren GBLT en OddV nog maar kort gestart terwijl de structurele meerwaarde van 

samenwerkingen pas na verloop van tijd meetbaar worden. De aandacht bij deze samenwerkingen ging in de 

beginperiode vooral uit naar financiële aspecten, terwijl sindsdien ook meer naar kwaliteit wordt gekeken. 

Zo worden kwaliteitseisen voor de OddV momenteel uitgewerkt. 

Daarnaast heeft de strategische samenwerking in FoodValley sinds 2013 meer focus gekregen, vanuit een 

breed gedragen wens om doelgerichter en efficiënter samen te werken en de bestuurlijke en ambtelijke 

drukte in te perken. Een nieuwe strategische agenda is inmiddels opgesteld en gewerkt wordt aan een 

uitvoeringsprogramma. Op basis van de strategische agenda en het uitvoeringsprogramma worden 

samenwerkingsafspraken en de ambtelijke ondersteuningsstructuur herzien. 

De context van de regionale samenwerkingen is sterk in verandering 

lnmiddels wijzigt ook de context, waarbinnen de regionale samenwerkingsverbanden opereren. Met name 

de veranderende rol van de overheid in de omvorming naar een participatiemaatschappij en vergaande 

bezuinigingen hebben veel invloed op de regionale samenwerkingsverbanden. 

Veranderende rol van overheden 

De nieuwe rolverdeling tussen overheden en externe partners krijgt in samenwerkingsverbanden steeds meer 

vorm. Dit is onder meer het geval in FoodValley-verband, waar sprake is van een nauwe samenwerking tussen 

de Triple Helix-partners en de strategische agenda voor de komende jaren ook een gezamenlijk product is van 

de partijen. Doordat meer andere partijen aanhaken bij regionale samenwerkingsverbanden nemen de 

sturingsmogelijkheden vanuit de gemeente direct af. Ook wanneer het gaat om regionale  
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samenwerkingsverbanden, waarbij alleen overheden zijn aangesloten, neemt de stuurbaarheid voor de 

gemeente af door de nieuwe manier van werken c.q. de ontwikkeling naar "overheidsparticipatie". De insteek 

is ook daarbij meer beleidsruimte te bieden aan partners om initiatief te nemen, al dan niet gefaciliteerd door 

de regionale overheden. 

Als we de bevindingen van uw onderzoek plaatsen in deze veranderende context en de daaruit 

voortkomende ontwikkelingen van de regionale samenwerkingen, willen we enkele opmerkingen maken: 

• Is er behoefte om het algemeen gemeentelijk beleid t.a.v. samenwerkingen verder uit te werken? 

Beperken we hiermee de ruimte om in te spelen op nieuwe kansen voor Nijkerkse inwoners en 

partners? Willen we kosten maken voor beleidsvorming op dit terrein of investeren we dit geld in 

projecten en participatie? 

• Is het zinvol om algemene eisen t.a.v. kwaliteit en bedrijfsvoering vast te leggen als per 

samenwerkingsverband met partners de eisen gezamenlijk bepaald warden via 

onderhandelingen? 

• Hoe kunnen doelstellingen voor strategische samenwerkingen gespecificeerd warden als 

kansen vooraf niet precies zijn in te schatten? En hoe kom je tot eenduidig gespecificeerde 

doelstellingen samen met partners, die vaak verschillende belangen hebben en andere 

accenten leggen? 

• Leidt het uitwerken van eisen en doelen tot meer sturingsmogelijkheden van een individuele 

gemeente terwijl de samenwerkingen breder worden? 

• Is een vaste werkwijze voor informatievoorziening van de raad haalbaar, als de afhankelijkheid 

van verschillende partners toeneemt? 

 

Bezuinigingen 

In uw onderzoek komt de concrete (financiële) meerwaarde van de samenwerkingen beperkt aan de orde. 

Wij zijn ervan overtuigd dat met het oog op bezuinigingsopgaven regionale samenwerkingsverbanden kansen 

bieden. Aan de ene kant gaat het dan om realiseren van kostenbesparingen door schaalvoordelen. Aan de 

andere kant zijn via samenwerking financiële middelen te werven, die het mogelijk maken initiatieven uit de 

samenleving te stimuleren en faciliteren, waarvoor in de gemeentelijke begroting geen ruimte meer is. Zo 

zien wij dat de investeringen, die wij als gemeente doen in regionale samenwerking, ten goede komt aan de 

samenleving via regionale projecten en participatietrajecten. Juist om de Nijkerkse samenleving maximaal te 

laten profiteren, proberen wij de administratieve lasten van regionale samenwerking te minimaliseren. In dit 

licht is het voor ons de vraag of vastleggen van gemeentelijk beleid t.a.v. regionale samenwerking, uitbreiden 

van periodieke evaluaties en versterken van de controlefunctie wenselijk is. 

Reactie op aanbevelingen Rekenkamercommissie 

U geeft aan dat u naast formele wijze van sturing ook een meer informelere wijze van sturing en 

beTnvloeding ziet weggelegd voor leden van de gemeenteraad . Vanuit onze ervaring in bijvoorbeeld 

FoodValley, waar raadsleden ook meer informeel betrokken zijn in de regionale raadscommissie, delen wij 

uw standpunt dat dit tot een grotere betrokkenheid van de raad leidt. Om op deze manier meer sturing te 

geven bij alle regionale samenwerkingsverbanden , is een aanzienlijk grotere inzet van raadsleden nodig. In 

de veranderende context van de regionale samenwerking is het in onze ogen meer aan te bevelen deze inzet. 

van raadsleden juist te richten op een ondersteunende lobby in regionale netwerken, dan op meer controle. 
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Nawoord rekenkamercommissie  

De rekenkamercommissie bedankt het college van burgemeester en wethouders voor haar 
uitgebreide reactie op de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. In de reactie plaatst 
het college een aantal opmerkingen, vragen en kanttekeningen bij de onderzoeksresultaten en 
de aanbevelingen. Het college stelt dat de context, waarbinnen regionale samenwerkingen 
opereren, sterk in verandering zijn de laatste jaren. De rekenkamercommissie beaamt dit. De 
aanbevelingen zijn er dan ook op gericht om meer grip te krijgen op de regionale 
samenwerkingen en de eventuele veranderingen. 

Daarmee komt de raad naar onze mening in haar kracht te staan en zal de toegevoegde waarde voor de 

samenleving toenemen. 

Diverse aanbevelingen zijn verder gericht op vergroten van de informatievoorziening voor raadsleden. De 

suggestie om directeuren van samenwerkingsverbanden uit te nodigen voor een toelichting kan informatief 

zijn voor raadsleden en de betrokkenheid vergroten. Bundeling van bespreking van informatie over regionale 

samenwerkingen in een raadsvergadering kan het overzicht voor raadsleden vergroten. Dit is echter alleen 

mogelijk zover relevante informatie gelijktijdig beschikbaar komt uit de diverse samenwerkingsverbanden. 

Het voorstel om AB/DB-vergaderingen met de raad voor- en na te bespreken roept bij ons de vraag op of 

hierdoor college- en raadsbevoegdheden voldoende duidelijk blijven. Het is naar onze mening belangrijk 

realistisch te blijven over sturingsmogelijkheden op basis van regionale informatie. Zeker voor uitvoerende 

samenwerkingsverbanden is periodiek vaak niet heel veer nieuws te melden. 

Daarnaast geldt dat de beleidsmarges bij uitvoerende samenwerkingsverbanden over het algemeen smal zijn 

en dus de sturingsmogelijkheden beperkt. Bijvoorbeeld bij de vaststelling van nieuwe begrotingsstukken gaat 

het meestal niet om meer dan instemmen met een stijgingspercentage voor lonen en prijzen. De suggestie 

om t.b.v. de informatievoorziening taken te verdelen tussen de deelnemers van een samenwerkingsverband 

kan nuttig zijn. Op beperkte schaal gebeurt dit nu al, maar kan verder warden uitgebreid voor zover lokale 

gewoonten (formats en procedure-afspraken) dit toelaten. 

U signaleert het gevaar van verbrokkelde beleidscoördinatie en het gebrek aan afstemming van 

beleidsontwikkeling op deelterreinen (integraal beleid). U adviseert fundamentele keuzes te maken voor 

samenwerking met andere gemeenten om zo te komen tot een robuuste vorm van samenwerking . Wij zijn er 

van overtuigd dat we, in de huidige netwerksamenleving, als gemeente aansluiting moeten zoeken bij 

netwerken die optimaal helpen onze gemeentelijke doelstellingen te realiseren. Overeenkomstige 

doelstellingen en gemeenschappelijke belangen op een bepaald terrein van partners (publiek en privaat) zijn 

daarbij belangrijker dan een vaste geografische eenheid. Sturing kan in onze ogen primair plaatsvinden op 

basis van ons lokale ambities en beleid. Regionale samenwerking moet toegevoegde waarde hebben (direct 

of indirect, inhoudelijk of financieel) voor het realiseren van de Nijkerkse doelstellingen. 
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Bijlage 1 Literatuur en documenten 
 

Algemeen 

 Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 

 Jaarverslag 2013 Gemeente Nijkerk  

 Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking- Samenwerking in beweging – september 

2011 

 Notitie "Nijkerk en de regio, een plaatsbepaling", november 2009 

 Programmanbegroting Gemeente Nijkerk 2013 

 Programmanbegroting Gemeente Nijkerk 2012 

 Programmanbegroting Gemeente Nijkerk 2011 

 Programmanbegroting Gemeente Nijkerk 2010 

 Raadsinformatiebrief Regionale samenwerkingen gemeente Nijkerk, 22 januari 2014 

 Rekenkamerbrief 1 – decentralisaties Nijkerk. 26 juni 2013 

 Veranderplan Nijkerk, 4 november 2014. Anticiperen op participeren: naar een nieuwe rol voor 

de gemeente Nijkerk  

 

FoodValley 

 Ambitieschets FoodValley 2020, dd 2 maart 2009 

 Collegebesluit Nijkerk en de regio: een plaatsbepaling, 27 oktober 2009 

 Gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley, artikel 3 

 Raadsbesluit Kaders inhoud en vormgeving samenwerking Regio FoodValley/Position Paper, 17 

december 2009 

 Raadsbesluit, 27 oktober 2011 – behandeling zonder debat in Het Besluit 

 Raadsinformatiebrief Besluitvorming richting FoodValley, 12 september 2013 

 Strategische agenda FoodValley 2011 -2015 

 

GBLT 

 Collegebesluit 15 februari 2007 - instemmen actieplan project Samenwerking WOZ-belastingen 

ViP als basis voor het opstellen van de financiële doorrekening 

 Collegebesluit Gemeenschappelijke regeling Lococensus Tricijn, 28 mei 2012 

 Collegebesluit Zienswijze begroting 2014 GBLT, 29 mei 2012 

 Dienstverleningsovereenkomst GBLT, 28 december 2012  

 Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2013 

 Haalbaarheidsonderzoek Berenschot versie 16 juni 2010 

 Integratieplan belastingsamenwerking GBLT en Dronten, Leusden en Nijkerk, 9 maart 2012 

 Sociaal plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus 

Tricijn en de gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden 
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OddV 

 Collegebesluit Bijdrage in discussie Omgevingsdiensten "Gelderse Maat", 25 februari 2009 

 Collegebesluit Stand van zaken vorming regionale uitvoeringsdienst (RUD), 5 april 2011 

 Collegebesluit Vorming RUD De Vallei, 22 november 2011 

 Collegebesluit Gemeenschappelijke regeling Lococensus Tricijn, 28 mei 2012 

 Collegebesluit mandaatverlening OddV, 16 april 201 Werkprogramma/Nulsituatie DVO – Nijkerk, 

28 mei 2013 

 Dienstverleningsovereenkomst Omgevingsdienst De Vallei, 28 mei 2013.  

 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst De Vallei 

 Intentieverklaring Gelderse Maat, 3 november 2009. 

 Interne Memo, 27 september 2013.  

 Jaarverslag en jaarrekening OddV, 2013 

 Raadsinformatiebrief Stand van zaken RUD De Vallei i.o., 25 november 2011.  

 Raadsbesluit 2012-064, 27 september 2012 
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Bijlage 2 Respondenten 
 

Interviews 

Burgemeester 

Gemeentesecretaris 

Wethouder 

Regievoerder FoodValley 

Regievoerders OddV 

Regievoerder GBLT 

 

Digitale vragenlijst 

Fractievoorzitter CDA 

Fractievoorzitter ChristenUnie/SGP 

Fractievoorzitter De Lokale Partij 

Fractievoorzitter PRO21 

Fractievoorzitter VVD 
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Bijlage 3: Overzicht (regionale) samenwerking 
 

Tabel: Overzicht verbonden partijen conform programmabegroting 2014  

 

Type* BBBO** Naam Gevestigd doeleinden 

G.R. C Veiligheids- en Gezondheidsregio 

Gelderland Midden 

Arnhem Brandweer, gezondheidszorg 

en crisisbeheersing 

G.R. R/C/B Regio De Vallei Ede Algemeen 

samenwerkingsverband 

G.R. R/C/B Regio Food Valley Ede Algemeen 

samenwerkingsverband 

G.R. C Regionale Vuilverwerking Ullerberg Ermelo Vuilverwerking 

G.R.  C Regio Noord-Veluwe Harderwijk In standhouden bedrijf voor 

sociale werkvoorziening (Incl. 

Groep B.V.) 

G.R. C Natuur- en Recreatieschap 

Veluwerandmeren 

Harderwijk Behartigen van 

bovengemeentelijke belangen 

van recreatie en natuur-

bescherming en het bewaren 

en bevorderen van natuur- en 

land-schapsschoon binnen het 

gebied 

G.R. C Gemeenschappelijk Belastingkantoor 

Lococensus-Tricijn 

Zwolle Samenwerking op het gebied 

van de WOZ en de lokale 

belastingen 

G.R.  C Omgevingsdienst De Vallei Ede Samenwerking bij de 

uitvoering van taken op het 

gebied van de Wet Algemene 

bepalingen omgevingsrecht 

Coöperatie C ParkeerService U.A. Amersfoort Samenwerking op het gebied 

van het parkeermanagement 

Stichting C Stichting Garantiefonds Bestuursacademie 

Oost Nederland 

Velp Garantstelling voor verzorgen 

onderwijs 

B.V. C RGV Holding BV Arnhem Bevorderen recreatie 

(aandeelhouder van de RGV 

Holding BV)  

 

Type*  : G.R. = Gemeenschappelijke Regeling 

BBBO**  : Beslissingsbevoegd bestuursorgaan = R(aad), C(ollege), B(urgemeester) 

 

 

 


