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Grip op samenwerking

Doelstelling: Samen tot conclusies komen om de grip op regionale samenwerking te 
versterken. Daarbij sluiten we aan bij de actuele situatie in de gemeenten.

1. Voorstelronde

2. Inleiding op regionale samenwerking

• Waarom samenwerken?

• De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)

• De WGR in de Achterhoek

• Best practices WGR

Pauze 

3. Hands on: casuïstiek

4. Conclusies, vragen en afsluiting

Agenda
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1. Voorstelronde



Roeland Stolk

r.stolk@berenschot.nl

+31 6 12 61 19 21

Rob de Greef

rob@cooperacion.nl

+31 6 23 16 86 02
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Voorstelronde
Grip op samenwerking

mailto:r.stolk@berenschot.nl
mailto:rob@cooperacion.nl


• Ga naar menti.com en vul de  code 4188 

4637.
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2. Inleiding op regionale 

samenwerking



Waarom samenwerken?

• Binnen het huidige staatsbestel zal samenwerking altijd blijven bestaan

• Er zal altijd gedoe blijven over de democratische legitimiteit van samenwerking

• Maar, door te investeren in grip kunnen legitimiteit en effectiviteit van de samenwerking 

worden vergroot!
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Onze kijk op samenwerking



• Kosten

• Gespecialiseerde taken

• Betrokken partners willen gezamenlijkheid 

• Effecten overheidshandelen zijn 

actorgrensoverschrijdend

• Kwaliteit

• Verstevigen positie
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• Geen meerwaarde

• Autonomie / Weinig zeggenschap

• Vertrouwen

Waarom samenwerken?
Grip op samenwerking

Waarom wel? Waarom niet?



• Afstemming

• Netwerkconstructie 

• Zelfstandige organisatie
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• Regeling Zonder Meer (RZM)

• Centrumgemeente

• Gemeenschappelijk Orgaan (GOR)

• Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO)

• Openbaar Lichaam (GOL)

Vormen samenwerking en de WGR
Grip op samenwerking

Soorten samenwerking De WGR



Vormen samenwerking & de WGR
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• Kenmerken

• Intentie tot samenwerking 

• Convenanten, intentieovereenkomsten, 

bestuursafspraken etc.
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Voorbeeld: 

RZM gemeente Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, 

Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad

Doel: “De samenwerking richt zich op overleg en 

afstemming tussen de deelnemende gemeenten in de meest 

ruime zin, waarmee een strategische en sterke(re) positie 

wordt gecreëerd naar derden toe. Door gezamenlijke 

beleidsvoorbereiding en -uitvoering wordt de kwaliteit 

verbeterd en worden schaalvoordelen benut.”

De WGR
Grip op samenwerking

Regeling Zonder Meer (RZM)



De WGR

Voorbeeld: 

Centrumregeling 

ambtelijke samenwerking 

Aalsmeer en Amstelveen

Op de beleidsvelden 

ondersteunende 

processen en Wmo
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Centrumgemeente

Gastgemeente

College B&W 
Opdrachtgever

Centrumgemeente

College B&W

Eigenaar

Raad
Toezichthouder

Raad
Toezichthouder

Contractueel

Gastgemeente

College B&W 
Opdrachtgever

Raad

Organiseren 

van Grip

Toezichthouder

Opdrachtnemer
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Voorbeelden uit jullie regio:

• GGD Noord- en Oost-Gelderland

• Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

• Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek

• Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

• Omgevingsdienst Achterhoek

• Uitvoeringsorganisatie Laborijn

• Sociale Dienst Oost Achterhoek 

• Reflexis Openbaar Basisonderwijs

De WGR
Grip op samenwerking

Openbaar Lichaam (GROL)



Informatie, verantwoording en sturing
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Wetswijzigingen vanaf 1 juni 2022

• Gemeenteraad krijgt gelegenheid om vooraf een zienswijze te geven:

• Op het gehele ontwerp van een gemeenschappelijke regeling (of de wijziging daarvan); en/of

• Voorafgaand aan het nemen van besluiten door het bestuur van een gemeenschappelijke 

regeling

• Expliciet gemaakt dat gemeenteraden gezamenlijk een voorstel kunnen doen tot het oprichten 

van een gemeenschappelijke adviescommissie.

• Het recht op inlichtingen steviger verankerd: expliciete bestuur van de GR om inlichtingen te 

geven aan de raden van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen geeft die zij nodig hebben 

voor de uitoefening van hun taken.

• Inspraakmogelijkheid burger bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de regeling

• Beter regelen uittreding
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Stand van zaken - Regio Achterhoek

• Veruit de meeste samenwerkingsverbanden zijn Openbare Lichamen binnen elke gemeente. 

• Vragen

• In hoeverre denkt u dat uw gemeente grip heeft op regionale samenwerking? Wat waren de 

afgelopen jaren knelpunten en/of succesfactoren op het gebied van gemeenschappelijke 

regelingen?

• Welke processen zijn er in jouw gemeente m.b.t. gemeenschappelijke regelingen? Is er 

bijvoorbeeld een beleidskader verbonden partijen? Zijn er vaste praktijken of werkwijzen?

• Welke gemeenschappelijke samenwerkingen verdienen tijdens de avond de aandacht en 

waarom? Hoe is de grip van de gemeenteraad op deze samenwerkingen georganiseerd?
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Samenwerking – best practices
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3 Hoofdlijnen

Sturen vanuit inhoud. 

Kiezen voor grip en 

regionale agenda

Organisatie van het 

gesprek tussen raad en 

college (inclusief 

informatievoorziening) 

Het hebben van 

passende spelregels 

om lokaal aan de slag 

te gaan

Regionale structuur. 

Het komen tot een 

gedeeld politiek 

perspectief

Hoofdlijn 1 Hoofdlijn 2 Hoofdlijn 3

Vijf aanbevelingen Vier aanbevelingen Vier aanbevelingen



Samenwerking – best practices

Vijf aanbevelingen

1. Stilstaan bij de vraag of in het algemeen extra inzet op samenwerking wenselijk is en hier 

bewust voor kiezen.

2. Het als gemeente(raad) zelf ontwikkelen van een agenda voor de regio.

3. Kijk eerst wat de lokale inhoudelijke doelstelling is, maar verlies het gezamenlijke belang niet 

uit het oog.

4. Prioriteren en selectief keuzes maken.

5. Het onderling verdelen van aandacht.
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Hoofdlijn 1. Sturen vanuit de inhoud



Samenwerking – best practices

Vier aanbevelingen

1. Instellen van een structureel kaderstellend en controlerend debat.

2. Benutten van raadscommissie(s) voor structurele dialoog.

3. Articuleren van informatiebehoefte en professionalisering informatievoorziening.

4. Gezamenlijk optrekken met de organisatie.
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Hoofdlijn 2. Organiseer gesprek tussen raad en college



Samenwerking – best practices

Vier aanbevelingen 

1. Breng de griffies beter in positie.

2. Investeer in het gesprek langs de (partij)politieke lijn.

3. Investeer in het gesprek tussen raden onderling.

4. Stel als gemeenteraden een gezamenlijke commissie in.
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Hoofdlijn 3. Verbinding tussen de raden van samenwerkende gemeenten
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Pauze
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3. Casus: 

Omgevingsdienst 

Achterhoek



Opzet Casussen

• Casuïstiek a.d.h.v. één van jullie regionale samenwerkingen

• Elke keer drie dezelfde vragen:

1. Wanneer wilt de raad wat weten en horen?

2. Welke instrumenten heb je?

3. Hoe zet je die slim in?

• Groepen van 4/5 personen, niet uit jouw fractie

• Eerst onderling bespreken, vervolgens plenair
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Situatie 1

‘’Alles gaat goed. De transformatie van de VTH-taken loopt in alle gemeenten gesmeerd. De 

omgevingsdienst speelt hier een belangrijke rol bij, kan aansluiten bij de verschillen in de regio en 

wordt geroemd om zijn inzet.’’

Vragen

1. Wanneer wilt de raad wat weten en horen?

2. Welke instrumenten heb je?

3. Hoe zet je die slim in?
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Situatie 2

‘’De omgevingsdienst besluit een koerswijziging te doen. Na 2022 wordt de gemeenschappelijke 

regeling daarvoor gewijzigd, zowel op taken als op governance (meer eenduidig pakket en meer 

invloed van één van de gemeenten).’’

Vragen

1. Wanneer wilt de raad wat weten en horen?

2. Welke instrumenten heb je?

3. Hoe zet je die slim in?
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Situatie 3

‘’Er zijn grote financiële problemen. Een tegenvaller in het plotselinge toenemende aantal 

vergunningaanvragen zorgt voor een 10% overschrijding van budget (+/- €200.000 op een 

begroot bedrag van 2 miljoen euro).’’

Vragen

1. Wanneer wilt de raad wat weten en horen?

2. Welke instrumenten heb je?

3. Hoe zet je die slim in?
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Situatie 4

‘‘De transformatie loopt zeer moeizaam. Gemeenten klagen over de VTH-taken, die niet goed 

aansluiten bij de wensen van de individuele gemeente. Daarbij wordt ook informatie misbruikt.’’

Vragen

1. Wanneer wilt de raad wat weten en horen?

2. Welke instrumenten heb je?

3. Hoe zet je die slim in?
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Situatie 5

“Na de wijzigingen van de WGR per 1 juni 2022 spreken burgers uit dat ze faliekant tegen het 

beleid en de uitvoering van de samenwerking zijn.”

Vragen

1. Wanneer wilt de raad wat weten en horen?

2. Welke instrumenten heb je?

3. Hoe zet je die slim in?
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4. Conclusies, vragen en 

afsluiting



Conclusies

1. Werk alleen samen als dat noodzakelijk is voor betere oplossingen (effectiever, efficiënter, meer gedragen) voor de 

burgers. 

2. Vul de rol van de raad in op een manier die past bij het soort samenwerking. 

3. Maak met het college op voorhand concrete afspraken over hoe het proces gaat lopen. Verwerk daarin afspraken over 

indicatoren voor beoordeling, over informatievoorziening en over momenten waarop de raad zijn invloed heeft. 

4. Houdt de samenwerkingsverhoudingen goed. Wees daarom open over de inhoud én over de sentimenten die achter 

uw opvattingen schuilgaan. 

5. Wees zeer alert op de bevoegdheden die overgaan én op de invloed die het gemeentebestuur houdt binnen de 

samenwerking. 

6. Zoek uw collega’s in andere raden op. Verlengd lokaal bestuur vergt verlengde democratische controle. 

7. Zorg voor expertise binnen de raad over wat samenwerking is en over hoe de samenwerking werkt. Laat u daarbij 

ondersteunen door de griffier. 

8. Laat uw samenwerkingsverbanden regelmatig evalueren en bekijk of continuering noodzakelijk is. 
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Onze kernboodschap



Berenschot

www.berenschot.nl

linkedin.com/berenschot
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Cooperación

www.cooperacion.nl

linkedin.com/company/cooperaciónnl


