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1 ACHTERGROND , VRAAGSTELLING EN ONDERZOEKSAANPAK  

Achtergrond 

De gemeente Loon op Zand werkt op uiteenlopende terreinen en op verschillende 
schaalniveaus samen met gemeenten en andere organisaties. Zowel qua beleid en strategie als 
qua uitvoering. Waar samenwerking aan de ene kant de bestuurskracht van een gemeente kan 
versterken, betekent samenwerking aan de andere kant dat de gemeente meer op afstand komt 
te staan van de uitvoering(sorganisatie). Mede naar aanleiding van de recente ontwikkelingen 
in het sociale domein, heeft de rekenkamercommissie (Rkc) van Dongen-Goirle-Loon op 
Zand een onderzoek laten uitvoeren naar de governance en effectiviteit van 
samenwerkingsverbanden in de gemeente Loon op Zand en meer specifiek de kaderstellende 
en controlerende rol van de gemeenteraad daarbij.1 

Vraagstelling 

De centrale vraag van het onderzoek luidt: 
 
Met welke aannames en vanuit welke doelstellingen neemt de gemeente Loon op Zand deel 
aan samenwerking, zijn de verwachtingen waargemaakt en hoe heeft de gemeente daarop 
gestuurd of kunnen sturen? 
 
Deze centrale vraag is uitgesplitst naar vier clusters van deelvragen: 
 
Vraagcluster 1: Stand van zaken (foto): 

1. Wat zijn de aannames van de gemeente als het gaat om de governance rond 
samenwerkingsverbanden? Is deze ‘beleidstheorie’ vastgelegd? 

2. In welke samenwerkingsverbanden neemt de gemeente deel en wat zijn de 
kenmerken als het gaat om de opdracht/taakstelling, het besturingsmodel, het 
financieringsmodel, de juridische vorm en het organisatiemodel? 

 
Vraagcluster 2: Reconstructie besluitvorming rond de start van de samenwerking: 

3. Hoe verliep de besluitvorming bij de oprichting van en toetreding tot 
samenwerkingsverbanden? Wat waren de belangrijkste discussiepunten, welke 
afwegingen heeft de gemeente gemaakt en hoe was de gemeenteraad daarbij 
betrokken? 

 
Vraagcluster 3: Analyse van praktijk: 

4. Hoe oordelen de betrokkenen over de (eigen) praktijk? Wat liep/loopt goed en wat 
loopt niet goed en/of is onduidelijk? 

5. In hoeverre is de praktijk conform de eigen gemeentelijke uitgangspunten en 
verwachtingen ten aanzien van de effectiviteit van de samenwerking en de 
governance? 

6. Hoe verhoudt de praktijk zich tot theoretische inzichten en ander onderzoek? 
7. Welke factoren verklaren afwijkingen en/of knelpunten in de governance? 

1 Onder het begrip governance dient het geheel van rollen en processen gericht rond het (bij)sturen, beheren en controleren van 
de dagelijkse leiding van een samenwerkingsverband te worden verstaan. Bij effectiviteit van (intergemeentelijke) samenwerking 
gaat het om de resultaten die de samenwerking oplevert en of die resultaten bijdragen aan het realiseren van bijvoorbeeld de 
gemeentelijke doelstellingen. Effectiviteit is echter een moeilijk te onderzoeken begrip. In het kader van dit onderzoek is de 
effectiviteit van het beleid en de sturing door de gemeente onderzocht. Wat betreft de effectiviteit van het beleid is gekeken of de 
prestaties van de samenwerking bijdraagt aan het realiseren van de gemeentelijke opgaven en doelstellingen. Ten aanzien van de 
sturingseffectiviteit is nagegaan of de gemeente en de gemeenteraad voldoende in staat zijn om zicht en grip te houden op de 
samenwerking. 
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8. Wat is het integrale oordeel over de governance (sterke en zwakke punten) rond 
samenwerkingsverbanden waaraan Loon op Zand deelneemt? 

Vraagcluster 4: Leerpunten voor de gemeente: 
9. Wat zijn de belangrijkste leerpunten qua besluitvorming (proces en inhoud) bij de 

afweging om toe te treden tot een samenwerkingsverband en bij de inrichting 
daarvan, ook vanwege de ontwikkelingen in het sociale domein? 

10. Wat zijn de leerpunten voor verbetering van de inrichting van de governance rond 
samenwerkingsverbanden? Hoe kan de kaderstellende en controlerende rol van de 
raad bij bestaande samenwerkingsverbanden worden verbeterd? 

11. Welke randvoorwaarden moeten daarvoor worden ingevuld zowel in relatie tot de 
raad zelf, de relatie tussen de raad en het college/de ambtelijke organisatie en tussen 
de gemeente en de samenwerkingsverbanden? 

Onderzoeksaanpak 

In het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende dataverzamelingsmethoden. Er heeft 
een documentenanalyse plaatsgevonden om de (bestuurlijke) uitgangspunten van de gemeente 
als het gaat om samenwerking te reconstrueren. Er zijn gesprekken gevoerd met raadsleden, 
de burgemeester, de gemeentesecretaris, de griffier en enkele ambtenaren om meer inzicht te 
krijgen in de afwegingen bij samenwerking en de ervaringen met de gemeentelijke invloed in 
de praktijk. Onder alle raadsleden is een digitale vragenlijst uitgezet (respons 79%) om een zo 
representatief mogelijk beeld te krijgen van de ervaringen met kaderstelling en controle rond 
samenwerking. Tenslotte zijn er vier zogenaamde brownpaper-sessies georganiseerd. Daarbij 
is voor vier samenwerkingsverbanden – de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
(OMWB), Baanbrekers, de GGD Hart voor Brabant en Equalit – gereconstrueerd hoe ze tot 
stand zijn gekomen en welke rol de raad heeft (gehad) bij de kaderstelling en controle. Aan de 
brownpaper-sessies hebben telkens drie raadsleden en één of twee ambtenaren deelgenomen. 
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 van de bestuurlijke nota bevat een samenvatting van de bevindingen waarbij de 
vraagclusters 1 tot en met 3 worden beantwoord. Hoofdstuk 2 behandelt onder meer de 
gemeentelijke visie op samenwerking, de besluitvorming rond de oprichting van en toetreding 
tot samenwerkingsverbanden en de betrokkenheid van de raadsleden. Tevens geeft dit 
hoofdstuk een samenvatting van de samenwerking in de praktijk en de effectiviteit van de 
samenwerking. In hoofdstuk 3 van de bestuurlijke nota zijn de conclusies en aanbevelingen 
opgenomen. Daarbij wordt ook specifiek ingegaan op het vraagcluster 4 in verband met 
leerpunten voor de gemeente. In hoofdstuk 4 zal vervolgens de bestuurlijke reactie van het 
college worden opgenomen. De bestuurlijke nota sluit af met een nawoord van de 
Rekenkamercommissie.  
 
Na de bestuurlijke nota is een nota van bevindingen opgenomen. Hoofdstuk 1 bevat een 
inleiding waarin de achtergrond van en aanleiding voor het onderzoek, het doel en de 
vraagstelling van het onderzoek en de onderzoeksaanpak worden besproken. In hoofdstuk 2 is 
een schets van het gebruikte referentiekader opgenomen. Dat hoofdstuk beschrijft een aantal 
centrale begrippen, het wettelijke kader en het bij het onderzoek gebruikte referentiekader. 
Hoofdstuk 3 geeft op basis van de documentenanalyse en de afgenomen interviews een 
overzicht van de (belangrijkste) samenwerkingsverbanden waaraan Loon op Zand deelneemt 
en beschrijft de gemeentelijke visie op (de governance bij) samenwerking. In hoofdstuk 4 
staat – op basis van een digitale bevraging – het algemene beeld dat de gemeenteraadsleden 
van Loon op Zand hebben bij de governance rond samenwerking centraal. Hoofdstuk 5 gaat 
vervolgens – op basis van de brownpaper-sessies – dieper in op de governance-praktijk rond 
vier samenwerkingsverbanden. De nota van bevindingen sluit af met een samenvattend beeld 
aan de hand van het in hoofdstuk 2 geschetste referentiekader. 
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2. SAMENVATTING BEVINDINGEN 

Vraagcluster 1: Stand van zaken (foto) 

Beleidstheorie 
De gemeente heeft haar algemene visie op samenwerking vastgelegd in de nota Visie op 
samenwerking van 2013 en de Kadernota 2014-2017. Hierin staan vooral de motieven voor 
samenwerking en de afweging van het schaalniveau beschreven. De belangrijkste redenen in 
Loon op Zand om te gaan samenwerken zijn: 

- het leveren van een bijdrage aan het borgen van het woon-, werk- en leefklimaat; 
- het overstijgen van de lokale schaal van maatschappelijke en economische opgaven; 
- de complexiteit van opgaven in termen van benodigde deskundigheid. 

Bij de keuze om te gaan samenwerken moet worden gekeken naar de aard, de omvang, de 
bestuurskracht en de benodigde slagkracht bij een opgave.  
 
Als het gaat om de schaal van de samenwerking kijkt de gemeente eerst in de directe 
omgeving (buurgemeenten) of naar het schaalniveau van Hart van Brabant en De Langstraat. 
Als die schaal onvoldoende tegemoet kan komen aan de wensen van de gemeente (of bij 
verplichting door het Rijk) wordt eventueel samenwerking op het niveau van de Wgr-regio 
etc. gezocht. 
 
De gemeente heeft geen beleid of uitgangspunten vastgelegd als het gaat om de inrichting van 
de governance van samenwerking. Wat ontbreekt zijn bijvoorbeeld aandachtspunten, 
afwegingen, principes of algemene randvoorwaarden voor de wijze van besturing, het 
financieringsmodel (risicoanalyse) en de wijze van juridische verankering. Er is ook niet 
vastgelegd wat de rol en positie van de raad is in relatie tot samenwerkingsverbanden. In de 
Visie op samenwerking wordt wel een aantal succes- en faalfactoren benoemd waaraan keuzes 
worden afgewogen: gedeelde belangen, vertrouwen en het onderhouden van contacten. 
 
Deelname aan samenwerkingsverbanden 
De programmabegroting 2015-2018 van de gemeente Loon op Zand maakt melding van acht 
‘verbonden partijen’: (samenwerkings)organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en 
financieel belang heeft. Daar gaat naar schatting 3,2 mln. euro aan organisatiekosten (vooral 
de GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio en Baanbrekers) en via Baanbrekers ruim 8 
mln. euro aan verstrekkingskosten (Participatiewet) in om. Het aantal 
samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente deelneemt is groter. In het onderzoek zijn in 
totaal zeventien samenwerkingsverbanden geïdentificeerd. Circa een kwart van de begroting 
van de gemeente Loon op Zand wordt aan samenwerking besteed.  
 
De samenwerkingsverbanden zijn globaal te onderscheiden in: 

- beleid en strategie (Hart van Brabant, Stichting Midpoint en De Langstraat); 
- uitvoering wettelijke taken en beleid (GGD Hart voor Brabant, Veiligheidsregio, 

OMWB en Baanbrekers); 
- afstemming en coördinatie (samenwerkingsovereenkomsten Jeugdzorg, RIEC en 

Casade Woonstichting); 
- ondersteuning (Equalit); 
- overige (Brabantwater, BNG). 

 
Bij samenwerkingsverbanden met een eigen bestuur bekleden wethouders in de regel de 
bestuurszetels (algemeen bestuur). Uitzondering daarop is het samenwerkingsverband 
Baanbrekers waar ook (twee) raadsleden zitting hebben in het algemeen bestuur. 
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Vraagcluster 2: Reconstructie besluitvorming rond de start van samenwerking 

De besluitvorming over de oprichting van en toetreding tot samenwerkingsverbanden vindt 
veelal ad hoc plaats. Afwegingen over de besturing van een (nieuwe) samenwerkingsrelatie 
en de positie van de gemeenteraad daarin, worden dan ook van geval tot geval gemaakt. In de 
besluitvorming over samenwerking is meestal sprake van een samenspel en niet zozeer van 
tegenstellingen. 
 
Raadsleden voelen zich door het college over het algemeen goed betrokken bij de oprichting 
van en toetreding tot een samenwerkingsverband. Het verschilt wel per 
samenwerkingsverband hoe het proces van besluitvorming rond de oprichting van en 
toetreding tot het samenwerkingsverband verloopt. Van de acht verbonden partijen die in de 
begroting worden genoemd, hebben raadsleden de grootste betrokkenheid ervaren bij de 
oprichting van Baanbrekers. Bij de oprichting van de OMWB ervaren raadsleden de minste 
betrokkenheid. Hierna wordt de besluitvorming rondom de vier onderzochte cases nader 
besproken. 
 
Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) 
De OMWB is een samenwerkingsverband waarin Loon op Zand met 27 andere gemeenten en 
de provincie Noord-Brabant samenwerkt op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. Het betreft een gemeenschappelijke regeling die onder druk van het Rijk tot 
stand is gekomen. Het totstandkomingsproces kan worden omschreven als een ‘vechtproces’. 
De verkenning voor de opzet van de organisatie is aanvankelijk vooral ambtelijk opgezet. De 
gemeenteraad werd zeer laat in het proces betrokken, dat wil zeggen op het moment dat het 
bedrijfsplan en de gemeenschappelijke regeling al in concept klaar waren. 
 
Ondanks dat de OMWB pas zeer laat op de politieke agenda van de gemeenteraad stond heeft 
er in de gemeenteraad wel een discussie plaatsgevonden. Het ging vooral om vier zaken: de 
meerwaarde (nut en noodzaak) van de dienst, de financiën (hogere kosten bij gelijke 
werkzaamheden), de inbreng van taken (basistakenpakket of ook overige taken inbrengen?) 
en het verplichte karakter en de consequenties van afwijzing van het voorstel (welke invloed 
heeft de gemeente nog?). Onder druk van het Rijk is de gemeenteraad akkoord gegaan met de 
oprichting maar de raad heeft niet ingestemd met de begroting van de OMWB. 
 
De OMWB is een voorbeeld van een samenwerkingsverband dat onder grote druk tot stand is 
gekomen en waarbij de gemeenteraad zeer laat is betrokken. Daarnaast is er in de gemeente 
een algeheel gevoel van ‘onbehagen’ rond de OMWB. Vooral omdat de gemeenteraad weinig 
tot niets in te brengen heeft gehad in de totstandkoming van het samenwerkingsverband, de 
kosten erg hoog zijn, de begroting wordt overschreden, terwijl de uitvoering achterblijft op 
het programma én omdat de organisatie als zeer gesloten wordt ervaren. 
 
Equalit 
Equalit is de samenwerking op ICT-gebied tussen de gemeente Loon op Zand en de gemeente 
Oosterhout. Equalit is een lichte gemeenschappelijke regeling (‘centrumgemeente-
constructie’) die zorgt voor advisering, uitvoering en het beheer op ICT-gebied. De financiële 
afspraken zijn gebaseerd op meerjarige contracten. De aansluiting bij Equalit is ontstaan toen 
de gemeente in 2007 tegen de grenzen van haar eigen automatisering aanliep. Alhoewel het 
om samenwerking gaat die relatief ver van het beleid staat (‘ondersteuning van de 
uitvoering’) is de gemeenteraad van meet af aan redelijk tot goed betrokken geweest bij de 
aansluiting. Vooral als het gaat om de financiële implicaties en de (positieve) gevolgen voor 
burgers. De gemeenteraad was goed op de hoogte van wat er speelde en er zijn 
informatieavonden georganiseerd. Het gehele proces rond de oprichting van en toetreding tot 
Equalit is vrij soepel verlopen. Het debat in de raad heeft zich vooral toegespitst op het 
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gemeentelijke en maatschappelijke belang (bedrijfszekerheid en dienstverlening naar 
burgers), kosten (1,5 mln. per jaar) en de overheveling van gemeentelijke personeel. 
Equalit is een vorm van samenwerking die van onderop is ontstaan. De gemeenteraad lijkt 
goed op het kaderstellende en controlerende niveau te zijn aangehaakt. De gemeenteraad 
heeft niet altijd goed zicht op de kosten voor ICT. Gebleken is echter dat – door de wijze 
waarop de raad in het proces wordt betrokken bij de inhoudelijke afwegingen (zoals digitale 
dienstverlening) en door de hoge klanttevredenheid – er meer dan voldoende vertrouwen is in 
de organisatie. 
 
Baanbrekers 
Baanbrekers is de fusieorganisatie die is ontstaan uit de sociale werkvoorziening WML en de 
intergemeentelijke sociale dienst (ISD) van de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op 
Zand. Baanbrekers is de enige verbonden partij waar ook (twee) raadsleden een zetel 
bekleden in het algemeen bestuur. De gemeenteraad is van meet af aan intensief bij dit traject 
betrokken geweest, mede doordat raadsleden ook al zitting hadden in het algemeen bestuur 
van de ISD. De gemeenteraad heeft haar kaderstellende rol daardoor goed kunnen invullen. 
Het proces als geheel – tussen de gemeenten en tussen de raad en het college – is relatief 
soepel en harmonieus verlopen. Vooral omdat er – behoudens aanvankelijk de bezetting van 
bestuurszetels door raadsleden – geen grote politieke verschillen van inzicht waren over de 
(in)richting. 
 
Baanbrekers is een voorbeeld van een samenwerkingsverband dat is ontstaan uit bestaande 
samenwerkingsverbanden. De gemeenteraad vindt dat hij goed is betrokken in het proces 
rond de oprichting van Baanbrekers. Mede door de positie van raadsleden in het bestuur van 
de ISD én de bestuurlijke en ambtelijke synergie hadden de raden van meet af aan een actieve 
kaderstellende rol in het proces. De raadsleden, het college en de ambtelijke organisatie van 
de gemeente zien Baanbrekers als een goed draaiende en transparante moderne organisatie 
voor werk- en inkomen en waaraan een gedegen (en breed gedragen) visie ten grondslag ligt. 
Het financieringsmodel van Baanbrekers wordt wel als een aandachtspunt gezien. 
 
GGD Hart voor Brabant 
De GGD Hart voor Brabant is een verplichte samenwerking van 27 gemeenten in Midden-
Brabant en Brabant Noord. De GGD in zijn huidige vorm is in 2001 ontstaan en wordt gezien 
als een redelijk volgroeide organisatie die de planning en controle goed op orde heeft en 
daarover ook transparant is. Inhoudelijk staan de expertise en prestaties van de GGD niet ter 
discussie. Voor de uitvoering van taken is een (meerjaren) basispakket en pakket van 
plustaken afgesproken. De raad wordt over het algemeen goed bij dit samenwerkingsverband 
betrokken. De kaderstelling en controle is vaak vooral financieel van aard. 
 
De GGD is een vorm van samenwerking die al zeer lang bestaat en qua taakstelling redelijk 
scherp is afgebakend. Tot 2014/2015 heeft de GGD relatief weinig aandacht gehad vanuit de 
gemeenteraad. Vanwege de financiële taakstelling neemt de beleidsrelevantie in 2014/2015 
weer toe. De GGD heeft bij de (ontwerp)begroting voor 2016 namelijk drie scenario’s 
gevoegd om een taakstelling van 1,2-1,7 mln. euro te realiseren. Alhoewel de taakstelling op 
zichzelf niet ter discussie staat, voelt de gemeenteraad zich enigszins overvallen wat betreft 
de bezuinigingsscenario’s. De (ontwerp)begroting met scenario’s is een voorbeeld van 
knelpunten die kunnen ontstaan als afwegingen binnen een samenwerkingsverband te 
sectoraal – dat wil zeggen los van de integrale maatschappelijke en bestuurlijke context – 
plaatsvinden. 
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Vraagcluster 3: Analyse van de praktijk 

Oordeel van betrokkenen (raadsleden) 
Raadsleden vinden samenwerking zeer belangrijk voor het goed functioneren van de 
gemeente, zowel qua beleid als qua uitvoering. Op wat er zich (inhoudelijk) in de 
samenwerkingsorganisaties afspeelt en welke bestuurlijke en financiële risico’s er spelen 
hebben de raadsleden over het algemeen weinig zicht. Dit verschilt echter wel sterk per 
samenwerkingsverband. Over de gehele linie zijn de raadsleden qua governance het meest 
tevreden over hun positie in relatie tot Baanbrekers en (in iets mindere mate) Hart van 
Brabant. Het minst tevreden zijn de raadsleden over de OMWB en de Veiligheidsregio. Deze 
worden als afstandelijk en weinig toegankelijk ervaren. Dat heeft deels te maken met de 
constructie (gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam), het grote aantal deelnemers 
en het totstandkomingsproces (omgevingsdienst onder druk). Deels heeft het ook te maken 
met hoe het samenwerkingsverband – zoals de OMWB – zicht opstelt.  
 
Raadsleden vinden zich redelijk (goed) geïnformeerd over de samenwerking, maar ook hier 
geldt dat er grote verschillen zijn tussen de samenwerkingsverbanden. Bij sommige 
samenwerkingsverbanden – zoals de OMWB – ervaren raadsleden eerder teveel dan te weinig 
informatie. De informatie die de gemeenteraad ontvangt over de samenwerking is niet altijd 
toegesneden op de kaderstellende rol van de raad (meer bedrijfsmatig dan beleidsrelevant). 
Hierdoor vinden raadsleden het lastig om goed en tijdig tot een oordeel te komen, zeker als 
stukken relatief laat worden aangereikt. 
 
Gemeenteraadsleden voelen zich voldoende betrokken bij de oprichting van en toetreding tot 
een samenwerkingsverband. De raad is daarbij meestal wel volgend op voorstellen van het 
college (en reikt niet zelf vroegtijdig kaders aan). Als belangrijk knelpunt wordt ervaren dat 
bij de toetreding tot een samenwerkingsverband niet altijd duidelijk is wat de 
sturingsmogelijkheden (‘knoppen’) zijn ná toetreding, bijvoorbeeld in de rol van eigenaar of 
van opdrachtgever. De tevredenheid over de invloed die de raad nog kan uitoefenen op 
samenwerkingsverbanden na de oprichting, wisselt. De meeste invloed ervaren raadsleden bij 
de kleinere samenwerkingsverbanden die van onderop zijn ontstaan. De minste bij de grote 
samenwerkingsverbanden die (min of meer) zijn opgelegd. 
 
Integraal oordeel 
De gemeente heeft een inhoudelijk afwegingskader voor samenwerking waarin de visie en 
principes van Loon op Zand zijn beschreven. Zo’n kader ontbreekt voor de inrichting van de 
governance. De keuzes daarin worden van geval tot geval gemaakt. Bij het maken van die 
keuzes speelt een goede motivering voor de raad een belangrijke rol. Die motivering is er dan 
ook vrijwel altijd, behoudens situaties die zijn opgelegd. Alhoewel gemotiveerde keuzes 
worden gemaakt, gaat het daarbij niet altijd om het maken van een afweging tussen 
verschillende alternatieven. 
 
De inrichting van de besturing (en invulling van de verschillende rollen van eigenaar, partner 
en opdrachtgever) wordt niet heel strikt onderscheiden. De focus ligt vooral op de bestuurlijke 
positie van de gemeente in het algemeen. Bij het maken van keuzes spelen onder meer het 
maatschappelijke belang (bijvoorbeeld bij Baanbrekers) en/of de speelruimte die de gemeente 
feitelijk heeft (bijvoorbeeld bij de omgevingsdienst) een rol in de (te maken) afwegingen. 
 
De raad is over het algemeen redelijk tevreden over haar informatiepositie, maar er zijn wel 
grote verschillen per samenwerkingsverband zichtbaar. De informatiepositie hangt 
bijvoorbeeld sterk af van de ‘goodwill’ van het samenwerkingsverband: in hoeverre is het 
samenwerkingsverband bereid actief informatie te delen en informatie op maat (transparantie 
over financiële risico’s, begrijpelijkheid, betekenis van prestaties voor de gemeente etc.) te 
verstrekken? De raad heeft geen eigen ‘lange termijn agenda samenwerking’ die helpt om 
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zicht te houden op de ontwikkelingen bij de samenwerkingsverbanden en de thema’s waarop 
wordt samengewerkt. 
 
De controlerende rol van de raadsleden richt zich meestal op de financiële aspecten van de 
samenwerking en niet of beperkt op de beleidsprestaties van de samenwerking. De raad heeft 
en krijgt daar ook weinig inzicht in via de rapportages. Voor zover er wordt geprobeerd bij te 
sturen is dat meestal op het moment dat er een (strategische) herijking van de samenwerking 
aan de orde is. Bijvoorbeeld na een evaluatie, bij de invulling van een financiële taakstelling 
en/of een voorstel voor nieuwe koers en prioriteiten van de samenwerking. De feitelijke 
invloed van de gemeente en de gemeenteraad is bij de grotere samenwerkingsverbanden 
(zeer) beperkt. Ook als de gemeente het ‘hard’ speelt (bijvoorbeeld door niet in te stemmen 
met een begroting). Bij de kleinere samenwerkingsverbanden is deze invloed er wel. 
 
Op de effectiviteit van de samenwerking (dragen de prestaties bij aan het realiseren van de 
gemeentelijke beleidsdoelstellingen?) heeft de gemeente weinig direct zicht. De 
samenwerking wordt vooral wat betreft het proces (betrokkenheid in het oprichtingsproces, 
transparantie etc.) en het financiële presteren gewaardeerd. De effectiviteit van de 
kaderstelling en controle door de gemeenteraad bij de vorming en het in werking zijn van de 
samenwerkingsverbanden is wisselend en niet altijd inzichtelijk te maken. Een factor die 
hierbij een rol speelt is dat de raad en het college vaak op één lijn zitten ten aanzien van de 
inrichting en het functioneren van de samenwerking. Er kan dan niet wordt gesproken van een 
specifieke invloed van de raad. De invloed van de gemeenteraad is het meest direct als 
raadsleden een actieve rol hebben in de oprichting of besturing van een 
samenwerkingsverband, zoals bij Baanbrekers. 
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3.  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
 
In deze paragraaf worden de belangrijkste lessen en leerpunten uit het onderzoek verwoord in 
de vorm van conclusies en aanbevelingen. Daarmee wordt tevens vraagcluster 4: leerpunten 
voor de gemeente beantwoord. 
 
Conclusies 
In onderstaande tabel is het opgestelde referentiekader opgenomen en het integrale beeld van 
de governance en effectiviteit van de samenwerking in Loon op Zand weergegeven: 
 
 Referentiepunt Samenvatting praktijk 
Beleidskader   
Kader voor 
samenwerking 

• Er is een beleidskader voor 
toetreding, inrichting en besturing 
samenwerkingsverbanden, 
bijvoorbeeld een nota verbonden 
partijen. 

De visie van de gemeente op de motieven en schaal van 
samenwerking is neergelegd in de Visie op samenwerking 
van 2013 en de Kadernota 2014-2017. Er is geen nota 
verbonden partijen voor de keuzes rond de inrichting (zoals 
de besturing en positie van de raad).  

Afwegingsproces   
Het maken van 
keuzes en 
transparantie van 
gemaakte keuzes 

• Er is (helder) gemotiveerd waarom 
gekozen is voor een bepaalde 
variant (inhoud, organisatie etc.) 
van samenwerking. 

• Alternatieven zijn voldoende voor 
het voetlicht gebracht. 

• Er is een risicoanalyse en/of 
scenario-analyse uitgevoerd. 

De keuzes bij de oprichting van en toetreding tot 
samenwerkingsverbanden worden in de meeste gevallen 
goed onderbouwd. Ze worden wel ad hoc gemaakt (geen 
referentiekader). De alternatieven zijn niet altijd in beeld 
voor de raad en er worden ook niet consequent 
risicoanalyses gemaakt.  
 
Uit het onderzoek kunnen met betrekking tot de te maken 
keuzes de volgende lessen worden geleerd:  

- Gedwongen vormen van samenwerking hebben 
het risico in zich om te worden gereduceerd tot 
een vaktechnisch (zoals kwaliteitscriteria) en 
juridisch (rechtsvorm) vraagstuk waarover een 
politiek compromis moet worden gesloten. 
Financiële risico’s (is exploitatie realistisch?) en 
maatschappelijke nut- en noodzaak kunnen 
daarbij op de achtergrond raken. Reden voor de 
raad om juist dan vroegtijdig kaders te stellen; 

- Een slagvaardige organisatie hoeft geen zware 
juridische constructie te zijn. De juridische vorm 
is dus niet het vertrekpunt maar het sluitstuk van 
de keuzes die worden gemaakt in de opgaven van 
de samenwerking, de besturing en het 
financieringsmodel; 

- De vertrouwensbasis tussen de deelnemers in de 
samenwerking bepaalt in sterke mate in hoeverre 
de inrichting van het besturingsmodel en de 
juridische verankering dichtgetimmerd wordt; 

- Ook al loopt een samenwerking al lange tijd 
goed, hou altijd zicht op de context en 
ontwikkelingen. Wat bedrijfsmatige keuzes lijken 
kunnen beleidsmatige keuzes blijken; 

- Bij de afweging of raadsleden direct een zetel in 
het bestuur van een verbonden partij moeten 
krijgen, moeten zowel de omvang van het 
financiële belang als de directe relevantie voor de 
burger een grote rol spelen. 

Betrokkenheid 
gemeenteraad  

• De raad is vroegtijdig betrokken 
geweest en heeft duidelijke 
afwegingen kunnen maken bij het 
oprichten van en toetreden tot een 
samenwerkingsverband. 

Wat betreft de betrokkenheid van de raad bij de oprichting 
van en toetreding tot samenwerkingsverbanden is het beeld 
zeer wisselend. Als de gemeente zelf de regie heeft (zoals 
bij Baanbrekers) is de betrokkenheid groter dan bij 
samenwerking die (min of meer) wordt opgelegd (zoals bij 
de OMWB). 

Inrichting   
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 Referentiepunt Samenvatting praktijk 
Opdracht 
samenwerking 

• Het is helder welke prestaties het 
samenwerkingsverband moet 
behalen om het doel waarvoor 
deze is opgericht te bereiken en 
hoe de samenwerking bijdraagt 
aan de realisatie van de 
gemeentelijke doelen en ambities. 

De verwachte prestaties van de (uitvoerings)samenwerking 
zijn over het algemeen helder. De feitelijke prestaties en 
hun bijdrage aan het realiseren van de gemeentelijke 
ambities zijn veel minder helder. 

Besturingsmodel • Het besturingsmodel is voldoende 
transparant als het gaat om: 

- het onderscheiden van de 
rollen 
eigenaar/opdrachtgever; 

- de bezetting van zetels; 
- de rol en de positie 

gemeenteraad; 
- de concrete mogelijkheden/ 

instrumenten om te sturen. 
• De directe en indirecte 

sturingsmogelijkheden voor de 
gemeente en de raad zijn 
voldoende duidelijk/bekend. 

• De sturingsmogelijkheden zijn in 
balans met de besturingsbehoefte 
en mogelijke risico’s van de 
gemeente. 

De invulling van het besturingsmodel wordt in de praktijk 
niet heel expliciet doordacht. De keuzevrijheid is soms 
bovendien beperkt. De balans tussen sturingsbehoefte en 
sturingspositie is zeer wisselend. Er wordt meer gesproken 
van de bestuurlijke positie in zijn algemeenheid. Bij 
kleinere samenwerkingsverbanden wordt die als voldoende 
ervaren. Bij grotere samenwerkingsverbanden als beperkt. 
 
Uit het onderzoek kan met betrekking tot het 
besturingsmodel de volgende les worden geleerd:  

- In een samenwerkingsverband met veel 
deelnemers heeft een gemeente minder invloed 
(sturing) op het samenwerkingsverband. Het is 
daarom belangrijk om bij de inrichting te zorgen 
dat de gemeente als opdrachtgever voldoende kan 
sturen. 

Informatiepositie 
gemeente 

• De gemeente heeft een duidelijk 
beeld van de informatiebehoefte 
(in relatie tot de eigen 
beleidsmatige en financiële 
kaders). 

• Er is een duidelijk 
‘informatieprotocol’ waarin is 
vastgelegd door wie, waarover en 
wanneer de gemeente(raad) wordt 
geïnformeerd (tijdig, volledig, 
relevant). 

Raadsleden ervaren de informatiepositie als redelijk tot 
goed, maar afhankelijk van de ‘goodwill’ van het 
samenwerkingsverband. Een blinde vlek is het inzicht in de 
relatie prestaties-ambities (effectiviteit samenwerking). Een 
(model)informatieprotocol voor samenwerkingsverbanden 
ontbreekt. 
 
Uit het onderzoek kunnen met betrekking tot de 
informatiepositie van de gemeente(raad) de volgende lessen 
worden geleerd:  

- Juist als de gemeente weinig of geen keuze heeft 
in de wijze waarop de samenwerking wordt 
georganiseerd, moet de raad zich focussen op de 
bijdrage van de prestaties van de samenwerking 
aan het realiseren van de eigen doelstellingen en 
ambities. Dit betekent dat de raad ook eisen moet 
stellen aan de wijze van rapporteren en geen 
genoegen moet nemen met algemene 
managementrapportages; 

- Het is essentieel dat vooral grote samenwerkings-
verbanden open zijn in hun communicatie en dat 
ze over voldoende bestuurlijke sensitiviteit 
beschikken. Soms is het belangrijker om eerst de 
juiste mensen op de juiste plek te zetten en pas 
daarna de inhoudelijke en organisatorische 
uitwerking te doen; 

- Het is belangrijk om over de 
informatievoorziening en wijze en inhoud van 
rapporteren vooraf duidelijke afspraken te maken 
én korte lijnen te onderhouden. Dat laatste draagt 
bij aan het elkaar goed kennen en begrijpen. 

Agenda • Er is voor de samenwerking een 
lange termijn agenda met de 
belangrijkste ontwikkelingen en 
herijkingsmomenten en -punten 
voor de komende jaren. 

Een lange termijn agenda voor de samenwerking ontbreekt 
(zowel op het niveau van de samenwerkingsverbanden als 
geheel als op het niveau van de afzonderlijke 
samenwerkingsverbanden). 
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 Referentiepunt Samenvatting praktijk 
Randvoorwaarden   
Deskundigheid • De gemeenteraad kan voldoende 

deskundigheid mobiliseren om tot 
een reële kaderstelling en 
beoordeling rond het functioneren 
van samenwerkingsverbanden te 
komen. 

Als geheel lijkt de (basis)deskundigheid voldoende. 
Raadsleden geven aan dat er wel verschillen zijn in kennis 
en tussen de fracties. Bovendien is er een zeker risico van 
een ‘braindrain’ als een aantal deskundige en ervaren 
raadsleden zou vertrekken. 

Actieve rolvervulling 
door de raad 

• De rollen worden voldoende 
zuiver gehouden. De 
gemeenteraad gaat bijvoorbeeld 
niet op de stoel van het bestuur 
zitten en een lid van het algemeen 
bestuur (en niet het lid van het 
dagelijks bestuur) moet 
verantwoording afleggen aan de 
gemeenteraad. 

• De gemeenteraad neemt zelf ook 
initiatief dan wel volgt vooral de 
lijnen die het 
samenwerkingsverband of het 
college aanbiedt. 

De raad en het college volgen over het algemeen eenzelfde 
lijn bij samenwerking. De raad is meer volgend op het 
college dan leidend bij samenwerkingsvraagstukken. 
Raadsleden hebben daarbinnen wel een actieve houding en 
betrokkenheid. 
 
Uit het onderzoek kunnen met betrekking tot de actieve 
rolvervulling door de gemeenteraad de volgende lessen 
worden geleerd:  

- Voor de raad is het belangrijk om ontwikkelingen 
altijd actief te volgen en niet af te wachten tot er 
een voorstel komt van de trekkers van een 
samenwerkingsinitiatief; 

- Ook bij ´uitvoeringssamenwerking´ speelt 
kaderstelling een belangrijke rol. De raad moet 
elke vorm van samenwerking vooral beoordelen 
vanuit de maatschappelijke opgaven (en niet in de 
bedrijfsvoering duiken); 

- Samenwerking van onderop biedt een stevigere 
basis voor stabiliteit en effectiviteit van een 
organisatie dan samenwerking die wordt 
opgelegd. Hou dus zelf ook de regie als 
gemeente; 

- Om de kaderstellende – en de controlerende – 
taak goed te kunnen uitoefenen moet de raad zelf 
de regie houden over de informatiepositie en 
waar nodig ook buiten de planning en controle-
cyclus zelf initiatief nemen om zicht te houden op 
de samenwerking. Goede contacten met en een 
open houding van de samenwerkingsorganisatie 
zijn daarbij een pré, 

 
Betrokkenheid 

• Er is voldoende betrokkenheid bij 
en belangstelling voor het taakveld 
waarin de samenwerkings-
organisatie opereert. 

 
De betrokkenheid bij en belangstelling voor het taakveld 
van de samenwerking is persoons- en thema afhankelijk. 

Werking in de 
praktijk 

  

Conformiteit • De praktijk is conform de 
beleidstheorie (uitgangspunten) 
van de gemeente i.c. de gemaakte 
afspraken. 

Wat betreft de inhoudelijke keuzes over nut en noodzaak en 
de schaal van samenwerking, volgt de gemeente in grote 
lijnen de vastgelegde visie op samenwerking. Er is geen 
visie op de governance van samenwerking. De keuzes 
daarin worden ad hoc gemaakt. 

Tevredenheid • De gemeente(raad) is tevreden 
over de praktijk van 
samenwerking 

Raadsleden zijn over het algemeen redelijk tevreden over 
hoe de samenwerking verloopt en wat die (in hun 
waarneming) oplevert. Onvrede is er vooral over de grotere 
samenwerkingsverbanden waar de gemeente weinig 
invloed op heeft. 
 
Uit het onderzoek kunnen met betrekking tot de 
tevredenheid de volgende lessen worden geleerd: 

- Als wantrouwen bij de totstandkoming van de 
samenwerking leidt tot het gedetailleerd 
vastleggen van afspraken in een 
gemeenschappelijke regeling, bedrijfsplan en 
dienstverleningsovereenkomsten, versterkt dit het 
onderlinge wantrouwen eerder dan dat het helpt 
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 Referentiepunt Samenvatting praktijk 
de verhoudingen te normaliseren; 

- Regelmatig contact tussen 
samenwerkingsorganisatie en gemeente(raad) 
versterkt het onderlinge begrip en wederzijdse 
belang en vertrouwen. Dan anticipeert de 
samenwerkingsorganisatie met haar voorstellen 
meer op de wensen van de raad en kan deze meer 
op afstand blijven; 

- De synergie tussen de gemeenten en de trekkers 
van een samenwerkingsproces en de synergie 
tussen de raad en het college zijn belangrijke 
succesfactoren voor het vertrouwen en de 
stabiliteit van de samenwerking. 

Effectiviteit • Beleidseffectiviteit: de prestaties 
van de samenwerking dragen bij 
aan het realiseren van de 
gemeentelijke opgaven en 
doelstellingen (de samenwerking 
levert op waarvoor deze is 
opgericht). 

• Sturingseffectiviteit: de gemeente 
en de gemeenteraad zijn 
voldoende in staat om zicht en grip 
te houden op de samenwerking. 

Over het geheel is er geen gestructureerd inzicht in de 
vraag of de prestaties van samenwerking bijdragen aan de 
gemeentelijke ambities. Het beeld dat raadsleden hebben 
van de effectiviteit van de samenwerking is zeer 
uiteenlopend. Dit beeld is positiever naarmate de 
samenwerking op kleinere schaal plaatsvindt en de 
raadsleden meer (directer) zijn betrokken en/of actief 
worden geïnformeerd. 
 
Naarmate de schaal (het aantal deelnemers) kleiner is, is de 
(ervaren) invloed groter en vanuit de opdrachtgeversrol 
heeft de gemeente meer invloed dan vanuit de eigenaarsrol. 
De raad heeft vooral invloed bij de totstandkoming van 
samenwerkingsverbanden, voor zover deze samenwerking 
van onderop ontstaat en op kleine schaal is. De invloed van 
de gemeente als geheel en daarmee ook de raad op de 
vorming van grotere samenwerkingsverbanden en de 
invloed als deelnemer/eigenaar bij ‘samenwerking in 
bedrijf’ is beperkt.  

 
Aanbevelingen 
Op basis van het onderzoek komen we tot de volgende aanbevelingen in de praktijk van 
kaderstelling en controle van de gemeenteraad rond samenwerkingsverbanden. De 
aanbevelingen richten zich in eerste aanleg op de effectiviteit: 
 

- Lange termijn agenda en ‘samenwerkings-APK’: om als gemeenteraad voldoende 
zicht te houden op de samenwerkingsverbanden adviseren we om een lange termijn 
agenda te hanteren. Hiermee kan de raad zicht houden op de ontwikkelingen binnen 
een samenwerkingsverband, maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld de komst van de Omgevingswet in relatie tot de omgevingsdienst) en 
ontwikkelingen in het eigen beleid. Op basis daarvan kan de gemeenteraad – 
eventueel samen met andere gemeenten en/of via de gezamenlijke rekenkamer – op 
gezette tijden een ‘APK’ uitvoeren: past de samenwerking (vorm, prestaties etc.) nog 
wel bij de opgaven die eraan zitten te komen? Op deze wijze kan de raad ook haar 
kaderstellende rol (voldoende vroegtijdig) pakken bij samenwerkingsorganisaties die 
‘in bedrijf’ zijn. Daarbinnen past ook bijvoorbeeld het jaarlijks organiseren van een 
beeldvormende bijeenkomst (themamiddag/avond) rond de stand van samenwerking 
(met een vergelijkbare insteek als de brownpaper-sessies in het uitgevoerde 
onderzoek).  

 
- Controle op beleidsprestaties: de controle op samenwerking is in de praktijk vooral 

een financiële controle (of financieel gestuurde controle). De controle op de 
beleidsprestaties van de samenwerking (wat dragen prestaties bij aan realiseren 
gemeentelijke ambities) is veel minder uitgewerkt. Er is beperkt zicht op en dus ook 
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een beperkte controle en bijsturing. De raad heeft daardoor in feite geen of weinig 
zicht op de beleidseffectiviteit van de samenwerking. Wij adviseren de gemeenteraad 
om als eerste stap per samenwerkingsverband een ‘scan’ te maken van de verwachte 
prestaties in relatie tot de gemeentelijke ambities en afspraken te maken met het 
samenwerkingsverband over de wijze (en het moment) van rapportage. Hierdoor kan 
de raad meer zicht krijgen op de beleidsprestaties van het samenwerkingsverband, 
haar controlerende taak ten aanzien daarvan goed uitoefenen en indien nodig (tijdig) 
bijsturen.  

 
Naast de specifieke aanbevelingen op het gebied van effectiviteit van de samenwerking doen 
we ook aanbevelingen over de governance en borging ervaring. 

 
- Visie op inrichting governance samenwerking: de gemeente heeft een inhoudelijke 

visie op samenwerking die in de praktijk in grote lijnen wordt gevolgd (waarom 
samenwerken, op welke schaal etc.). Wij adviseren de gemeenteraad om ook een 
meer eenduidige visie op de inrichting van de besturing i.c. governance rond 
samenwerking op te stellen: waarop als raad met name te focussen bij de 
oprichting/toetreding, vanuit welke rol willen/kunnen sturen in de samenwerking 
(eigenaar, opdrachtgever, partner), hoe de informatiepositie in te richten (met 
aandacht voor beleidsprestaties), wat is de ‘gereedschapskist’ aan formele in 
informele instrumenten die de raad ter beschikking staan om zicht te houden op 
samenwerking en invloed uit te oefenen? 

 
- Borging samenwerkingskennis en -ervaring: in de huidige gemeenteraad zit een 

aantal leden die goed zijn ingevoerd in de verschillende samenwerkingsverbanden. 
Dit is een sterk punt van de huidige gemeenteraad, maar het levert ook een risico op 
als er raadsleden vertrekken. Aangezien een groot (en groeiend) deel van de 
gemeentelijke begroting in samenwerking wordt gerealiseerd adviseren wij de 
gemeenteraad om de kennis en ervaringen van de raadsleden te borgen. Dit is 
enerzijds natuurlijk de verantwoordelijkheid van de raadsfracties en anderzijds is het 
vanuit een oogpunt van democratische controle ook een verantwoordelijkheid van de 
raad als geheel. 
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4.  BESTUURLIJKE REACTIE VAN COLLEGE VAN B&W  
 
 

gemeente Loon op Zand 
 
 
 
 
 
 
Rekenkamercommissie 
Dongen, Goirle & Loon op Zand  
mw. K. van den Berg 
Postbus 17 5050AA  GOIRLE 
  
 
Datum 
3 september 2015 
  
 
Onderwerp 
Rapport rekenkamercommissie voor bestuurlijk wederhoor. 
 
 
Geachte mevrouw Van den Berg, 
 
Bijgaand treft u onze reactie aan op het concept eindrapport "Governance en Effectiviteit in 
Samenwerken" in de gemeente Loon op Zand. 
U geeft in uw rapport aan onze gemeenteraad een viertal aanbevelingen mee, te weten,  
Met betrekking tot effectiviteit: 

- Het opstellen van een lange termijn agenda en een "samenwerkings- APK". 
- Ter verbetering van de controle op beleidsprestaties het maken van een scan van de te 

verwachten prestaties in relatie tot de gemeentelijke ambities. 
Met betrekking tot de governance: 

- Het opstellen van een visie op de inrichting i.c. governance rond de samenwerking. 
- Het borgen van kennis en ervaring over samenwerking. 

 
Omdat er discussie ontstond over de interpretatie van de aanbevelingen, hebben wij een 
toelichting hierop gekregen van een van uw commissieleden, de heer Van Rietschoten. 
 
Wij begrijpen uit de aanbeveling en de toelichting van de heer Van Rietschoten dat u met "het 
opstellen van een lange termijn agenda en een samenwerkings- APK" bedoelt het periodiek 
toetsen van alle samenwerkingsverbanden aan de visie op samenwerking die de raad van 
Loon op Zand in 2013 heeft vastgesteld en niet alleen de door u onderzochte 
samenwerkingsverbanden . 
Onzerzijds wordt opgemerkt dat de samenwerkingsverbanden strategische agenda's opstellen, 
op basis waarvan de raad grip en zicht kan houden op de ontwikkelingen en deze (jaarlijks) 
kan toetsen aan hun visie op samenwerking. Nu is het natuurlijk zo dat iedere visie een 
houdbaarheidsdatum kent. Het tussentijds uitvoeren van zo'n "APK" op de eigen visie, in 
plaats van het opstellen van een nieuwe visie na afloop van de "houdbaarheidsdatum" kan 
zeker een toegevoegde waarde hebben. Wij onderschrijven dan ook uw aanbeveling. Mocht 
de raad eveneens uw aanbeveling onderschrijven,  kunt u ons dan eventueel behulpzaam zijn 
door het aanreiken van voorbeelden? 
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Naar onze mening ligt uw tweede aanbeveling "De controle op beleidsprestaties en het maken 
van een scan van de te verwachten prestaties in relatie tot de gemeentelijke ambities" in 
dezelfde lijn als de hiervoor genoemde aanbeveling. Jaarlijks wordt bij het behandelen van de 
begroting en jaarverslag van een samenwerkingsverband door het college al, waar mogelijk, 
aangegeven of in de beleidsprestaties van het samenwerkingsverband, de ambities en 
doelstellingen van de gemeente nog voldoende tot z'n recht komen. Wij onderschrijven dan 
ook deze aanbeveling. 
 
Ten aanzien van de governance wordt opgemerkt dat het opstellen van een eenduidige visie 
op governance rond de samenwerking kan helpen bij het bepalen in welke mate van 
governance gebruik wordt gemaakt bij welk soort samenwerkingsverband. Het op hoofdlijnen 
vastleggen van de spelregels op governance lijkt ons een goed idee. Voorwaarde is wel dat 
het voor alle partijen behapbaar en werkbaar moet blijven. Wij zullen deze aanbeveling met 
de raad bespreken. 
De goede wil van de organisaties van samenwerkingsverbanden om de raden te betrekken bij 
de ambities en doelen/ activiteiten van het samenwerkingsverband veelal aanwezig is. De 
vraag is in hoeverre de raad (nog meer) gebruik wil maken van die uitnodigingen om (nog) 
beter zicht en grip te houden op het samenwerkingsverband. 
 
Wanneer de raad bovenstaande aanbevelingen wil overnemen, is ons inziens nadere 
afstemming en overleg met de betreffende organisaties op zijn plaats. 
 
Een aanbeveling die wij onderkennen en van harte ondersteunen, is de borging 
"samenwerking en ervaring". Niet alleen belangrijk voor de raad, maar ook voor ons college 
en de ambtelijke organisatie. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J.F.W. Parie, afdeling Organisatie en 
Bestuursondersteuning,  telefoonnummer: 0416-289177. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders; 
de secretaris,    de burgemeester, 
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5.      NAWOORD VAN REKENKAMERCOMMISSIE  
 
 
 
De rekenkamercommissie heeft met waardering kennis genomen van de bestuurlijke reactie 
van het college van burgemeester en wethouders. De aanbevelingen met betrekking tot 
effectiviteit en governance worden onderschreven waarbij wordt benadrukt dat nadere 
uitwerking na besluitvorming hierover in overleg met de gemeenteraad zal plaatsvinden. Aan 
het verzoek om daarbij vanuit de rekenkamercommissie te ondersteunen of voorbeelden aan 
te dragen voldoen wij graag. 
 
De rekenkamercommissie zal invulling van de aanbevelingen op het gebied van governance 
en effectiviteit bij samenwerken met veel belangstelling blijven volgen en hier in de tijd van 
toenemende samenwerking blijvend aandacht voor vragen. 
 
 
 
 
Drs. K. van den Berg  
Voorzitter rekenkamercommissie Dongen, Goirle & Loon op Zand 
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NOTA VAN BEVINDINGEN 
GOVERNANCE EN EFFECTIVITEIT SAMENWERKING  
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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond en aanleiding onderzoek 

De samenwerking tussen gemeenten (en andere organisaties) is de afgelopen jaren flink 
toegenomen. Daarbij spelen bestuurlijke, beleidsinhoudelijk, organisatorische en politieke 
afwegingen een belangrijke rol. Samenwerking kan bijvoorbeeld helpen om maatschappelijke 
opgaven beter aan te pakken, de dienstverlening te verbeteren, de kosten beter te beheersen 
en/of de continuïteit van beleid en uitvoering beter te borgen. Samenwerking met andere 
organisaties kan op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms wordt samenwerking opgelegd door 
het Rijk. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij de Veiligheidsregio’s en de 
omgevingsdiensten in Nederland. 
 
De wijze waarop gemeenten de samenwerking met andere organisaties inrichten loopt sterk 
uiteen, zowel qua opdracht, juridische vorm, organisatievorm en financiering als qua 
aansturing. Samenwerking betekent echter vrijwel altijd dat taken meer ‘op afstand’ komen te 
staan en dat wordt ingeleverd aan directe invloed op de uitvoering. Raadsleden vinden het 
daardoor lastig om zicht en grip te houden op samenwerkingsverbanden. 
 
De gemeente Loon op Zand kent op veel terreinen een lange samenwerkingstraditie. Een 
aantal recente ervaringen met samenwerkingsverbanden (Baanbrekers en de oprichting van de 
OMWB) is voor de Rekenkamercommissie van de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op 
Zand aanleiding om een nader onderzoek uit te voeren naar de governance bij en effectiviteit 
van de samenwerkingsverbanden waarin Loon op Zand deelneemt.  

1.2 Doel en vraagstelling van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Ten eerste beoogt het onderzoek inzicht te 
verkrijgen in de feitelijke stand en gang van zaken rond de samenwerkingsverbanden waarin 
de gemeenten Loon op Zand deelneemt. Ten tweede heeft het onderzoek tot doel om te 
komen tot verbeteringen in de governance rond samenwerkingsverbanden, in het bijzonder 
wat de positie van de gemeenteraad betreft. Subsidierelaties en op zichzelf staande 
samenwerkingsprojecten vallen buiten het bestek van dit onderzoek. 
 
De centrale vraag van het onderzoek is: 
 

Met welke aannames en vanuit welke doelstellingen neemt de gemeente Loon op Zand 
deel aan de samenwerking, zijn de verwachtingen waargemaakt en hoe heeft de 
gemeente daarop gestuurd of kunnen sturen?  

 
Deze is nader uitgewerkt in vier (samenhangende) clusters van deelvragen: 
 
Vraagcluster 1: Stand van zaken (foto): 

1. Wat zijn de aannames van de gemeente als het gaat om de governance rond 
samenwerkingsverbanden? Is deze ‘beleidstheorie’ vastgelegd? 

2. In welke samenwerkingsverbanden neemt de gemeente deel en wat zijn de 
kenmerken als het gaat om de opdracht/taakstelling, het besturingsmodel, het 
financieringsmodel, de juridische vorm en het organisatiemodel? 
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Vraagcluster 2: Reconstructie besluitvorming rond de start van de samenwerking: 
3. Hoe verliep de besluitvorming bij de oprichting van en toetreding tot 

samenwerkingsverbanden? Wat waren de belangrijkste discussiepunten, welke 
afwegingen heeft de gemeente gemaakt en hoe was de gemeenteraad daarbij 
betrokken? 

 
Vraagcluster 3: Analyse van praktijk: 

4. Hoe oordelen de betrokkenen over de (eigen) praktijk? Wat liep/loopt goed en wat 
loopt niet goed en/of is onduidelijk? 

5. In hoeverre is de praktijk conform de eigen gemeentelijke uitgangspunten en 
verwachtingen ten aanzien van de effectiviteit van de samenwerking en de 
governance? 

6. Hoe verhoudt de praktijk zich tot theoretische inzichten en ander onderzoek? 
7. Welke factoren verklaren afwijkingen en/of knelpunten in de governance? 
8. Wat is het integrale oordeel over de governance (sterke en zwakke punten) rond 

samenwerkingsverbanden waaraan Loon op Zand deelneemt? 
 

Vraagcluster 4: Leerpunten voor de gemeente: 
9. Wat zijn de belangrijkste leerpunten qua besluitvorming (proces en inhoud) bij de 

afweging om toe te treden tot een samenwerkingsverband en bij de inrichting 
daarvan, ook vanwege de ontwikkelingen in het sociale domein? 

10. Wat zijn de leerpunten voor verbetering van de inrichting van de governance rond 
samenwerkingsverbanden? Hoe kan de kaderstellende en controlerende rol van de 
raad bij bestaande samenwerkingsverbanden worden verbeterd? 

11. Welke randvoorwaarden moeten daarvoor worden ingevuld zowel in relatie tot de 
raad zelf, de relatie tussen de raad en het college/de ambtelijke organisatie en tussen 
de gemeente en de samenwerkingsverbanden? 

1.3 Onderzoeksaanpak 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode januari-juli 2015. Daarbij is gebruik gemaakt van 
verschillende bronnen: 

- Documentenanalyse (nota’s, begrotingen, verslagen, onderzoeken) naar het 
vastgestelde beleid inzake samenwerking (reconstructie beleidstheorie); 

- Interviews met de burgemeester, gemeentesecretaris, de raadsgriffier en enkele 
inhoudelijk betrokken ambtenaren; 

- Een digitale vragenlijst, uitgezet onder alle raadsleden om een beeld te krijgen van de 
ervaringen met kaderstelling en controle bij samenwerking; 

- Een groepsgesprek met een aantal raadsleden over de verwachtingen en ervaringen 
met samenwerkingsverbanden in het algemeen; 

- Vier ‘brownpaper-sessies’ waarbij met raadsleden en ambtenaren de verwachtingen, 
het oprichtingsproces en de werking van de samenwerking alsmede de rol van de raad 
daarbij zijn gereconstrueerd en geëvalueerd. 

 
In bijlage I staat de aanpak meer uitvoerig beschreven. 
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2 REFERENTIEKADER 
 
In dit hoofdstuk wordt kort het referentiekader geschetst dat is gebruikt bij het onderzoek. 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de belangrijkste centrale begrippen (paragraaf 2.1), het 
wettelijke kader (paragraaf 2.2), het gebruikte analysemodel voor governance bij 
samenwerking (paragraaf 2.3) en het op basis daarvan gehanteerde referentiekader (2.4).  

2.1 Centrale begrippen 

In het onderzoek naar de governance bij samenwerking staan een aantal begrippen centraal 
die hieronder worden toegelicht.  
 
Governance 
Onder het begrip governance dient het geheel van rollen en processen gericht op het 
(bij)sturen, beheren en controleren van de dagelijkse leiding van een samenwerkingsverband 
te worden verstaan.2 
 
Samenwerkingsverband 
In Loon op Zand voeren verschillende samenwerkingsverbanden taken en werkzaamheden uit 
voor de gemeente. Onder de term samenwerkingsverbanden dienen alle vormen van 
structurele samenwerking van de gemeente met andere organisaties te worden verstaan. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen, 
naamloze en besloten vennootschappen, (bestuurs)overeenkomsten en convenanten.  
 
Verbonden partij 
Een samenwerkingsverband kan een verbonden partij zijn. Het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) definieert het begrip verbonden partij 
als “een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie 
onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft”.3 
 
Bestuurlijk belang 
Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft in het 
samenwerkingsverband. Die zeggenschap kan de gemeente hebben doordat zij 
vertegenwoordigd is in het algemeen bestuur of een algemene vergadering van 
aandeelhouders en/of doordat de gemeente stemrecht heeft.4  
 
Financieel belang 
Met een financieel belang wordt gedoeld op de situatie dat de gemeente bij deelname in een 
samenwerkingsverband financiële risico’s loopt als het samenwerkingsverband zijn 
verplichtingen niet nakomt. De gemeente dient in dat geval financieel bij te springen omdat 
zij aansprakelijk is of een aan het samenwerkingsverband een ter beschikking gesteld bedrag 
niet verhaalbaar is.5  
 
Kaderstelling 
De gemeenteraad heeft een kaderstellende rol als het gaat om samenwerkingsverbanden. Die 
kaderstellende rol houdt in dat de raad de hoofdlijnen van het beleid dat de gemeente voert 
ten aanzien van samenwerking bepaalt. Onder kaderstelling dient dan ook de vaststelling van 

2 Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Governance bij samenwerking op pagina 20 van dit rapport.  
3 Zie artikel 1, sub b, van het BBV. 
4 Zie voor het begrip ‘bestuurlijk belang’ artikel 1, sub d, van het BBV. 
5 Zie voor het begrip ‘financieel belang’ artikel 1, sub c, van het BBV. 
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de algemene kaders voor samenwerking en het bepalen van de randvoorwaarden en de 
financiële ruimte voor samenwerking door de gemeenteraad te worden verstaan.  
 
Controle  
De gemeenteraad heeft bij de samenwerking met andere organisaties tevens een controlerende 
rol. De raad controleert, via het college van Burgemeester en wethouders (hierna: het 
college), het door het desbetreffende samenwerkingsverband uitgevoerde beleid. Hij kijkt of 
het samenwerkingsverband de taken of opgaven conform de door de raad gestelde kaders 
uitvoert en of bijsturing (door het college) ook plaatsvindt. 

2.2 Governance bij samenwerking 

De governance is het geheel van rollen en 
processen gericht rond het (bij)sturen, beheren 
en controleren van de dagelijkse leiding van 
het samenwerkingsverband. Dit zowel met het 
oog op de effectiviteit en doelmatigheid van 
het samenwerkingsverband als met het oog op 
de integriteit, democratische controle en 
maatschappelijke verantwoording.6 
 
Voor een goede governance rond 
samenwerking in het algemeen en de positie 
van de gemeenteraad in het bijzonder, zijn 
vooral de volgende vier aandachtsgebieden 
van belang:  
 
1. Focus 
De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Dat geldt ook voor 
samenwerkingsverbanden. In de kern betekent dit dat de focus van de gemeenteraad bij 
samenwerkingsverbanden op vier zaken ligt: 

1. De inhoudelijke taakstelling en prestaties van het samenwerkingsverband in relatie tot 
de gemeentelijke ambities en opgaven (wat draagt de samenwerking bij aan de lokale 
doelstellingen?); 

2. Het besturingsmodel (welke rollen heeft de gemeente in het samenwerkingsverband 
en hoe worden deze rollen ingevuld om voldoende zicht en grip te houden op de 
organisatie?); 

3. Het financieringsmodel (hoe komt de 
samenwerkingsorganisatie aan haar 
inkomsten?) en de financiële risico’s en 
baten die daaraan verbonden zijn; 

4. De juridische verankering (wat is de 
rechtsvorm en welk uitvoerings- en/of 
beschikkingsmandaat krijgt het 
samenwerkingsverband?). 

 
 
Overige zaken als de inrichting van het organisatiemodel, ICT, personeelszaken etc. zijn 
primair de verantwoordelijkheid van de directie (en het dagelijks bestuur)van het 
samenwerkingsverband. 

6  Zie Smits, J.M., Buissink, S., Parker-Brady, Democratische controle op samenwerkingsverbanden kan beter, in: B&G, 
september 2014. 

Afbeelding 2.1: Governanceprocessen bij samenwerking 

Afbeelding 2.2: Focus raad bij kaderstelling en controle samenwerking 
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2. Inrichting besturingsmodel 
De inrichting van de sturingsposities is eveneens van 
belang voor de governance en de positie van de 
gemeenteraad bij samenwerking met andere organisaties. 
Het gaat daarbij om de rollen als mede-eigenaar, 
medekoersbepaler, opdrachtgever, toezichthouder, etc.  

De verschillende rollen bieden allerlei 
sturingsmogelijkheden. Daarbij hoort ook de integriteit 
van de zetelinvulling: kan een wethouder opdrachtgever 
zijn vanuit de gemeente, lid van het algemeen bestuur of 
het dagelijks bestuur van een verbonden partij? Hoe 
verhouden collegiale bestuurders uit het college zich als 
leden van respectievelijk het algemeen bestuur en het 
dagelijks bestuur van een verbonden partij? 

3. Inrichting informatiepositie 
De inrichting van de informatiepositie van de 
gemeenteraad en het college zijn ook een 
aandachtsgebied: hoe en waarover worden zij 
geïnformeerd door het samenwerkingsverband? 
Essentieel is het maken van een vertaling van de 
bedrijfsmatige rapportage op het niveau van de 
samenwerking (kosten, prestaties) naar de lokale 
kaders (doelstelling, financiën). De gemeente moet 
kunnen beoordelen of bijsturing van (de opdracht 
aan) het samenwerkingsverband nodig is of dat de 
eigen kaders moeten worden bijgesteld. 
 
 
4. Juiste timing  
Een samenwerkingsverband doorloopt verschillende stadia. De mogelijkheden om te sturen 
(en sturingscondities te bepalen!) zijn het grootste vóór een samenwerkingsverband is 
opgericht. Bovendien moet vóór de feitelijke oprichting worden geadresseerd wat de 
(verwachte en gewenste) ‘levensloop’ van het samenwerkingsverband is, op welke momenten 
kaderstelling en controle vanuit de volksvertegenwoordiging aan de orde moet zijn en wat de 
‘exit-condities’ zijn. 
 

Afbeelding 2.3: Gemeentelijke rollen bij samenwerking 

Afbeelding 2.4: informatiepositie gemeenteraad bij samenwerking 

Afbeelding 2.5: Verschillende stadia in samenwerking 
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2.3 Wettelijk kader 

De governanceprocessen dienen plaats te vinden binnen de wettelijke kaders. Die wettelijke 
kaders worden gevormd door bepalingen uit de Gemeentewet, de Wet Gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr), het BBV en de programmabegroting 2015-2018 van de gemeente Loon op 
Zand. Het Burgerlijk Wetboek stelt regels voor privaatrechtelijke verbonden partijen. 
 
Gemeentewet 
De Gemeentewet bepaalt dat het college besluit over deelname in privaatrechtelijke 
organisaties.7 De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om vooraf kaders te stellen en zijn 
wensen op bedenkingen bij de deelname in die organisatie kenbaar te maken.8 De gemeente 
kan er ook voor kiezen om op grond van het publiekrecht samen te gaan werken met andere 
organisaties. Een veel gekozen publiekrechtelijke vorm voor samenwerking is het aangaan 
van een gemeenschappelijke regeling. 
 
De Wgr 
De Wgr bepaalt dat het besluit tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling (GR) 
wordt genomen door het bestuursorgaan dat bevoegd is inzake het onderwerp waarvoor de 
GR wordt getroffen. De raad, het college en de burgemeester beslissen dus over hun eigen 
deelname. 9 Het college en de burgemeester kunnen pas besluiten tot het treffen van een 
gemeenschappelijke regeling, nadat zij daartoe toestemming hebben gekregen van de 
gemeenteraad.10 Bovendien kan de gemeenteraad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 
van de GR naar voren brengen.11  
 
Wat dat laatste betreft is van belang dat de Wgr met ingang van 1 januari 2015 is gewijzigd 
(nieuwe Wgr).12 Daarmee is onder meer de mogelijkheid van de gemeenteraad om invloed uit 
te oefenen op de begroting (de controlerende taak van de raad) verbeterd. Gemeenteraden 
hebben onder de nieuwe Wgr meer tijd om hun zienswijzen voor te bereiden en onderling 
overleg te voeren. Op grond van de nieuwe Wgr is het dagelijks bestuur van het 
samenwerkingsverband bijvoorbeeld verplicht om vóór 15 april van elk jaar de algemene 
financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de gemeenteraad toe te 
zenden. 13  Daarnaast is de termijn waarbinnen het dagelijks bestuur van de GR de 
ontwerpbegroting aan de gemeenteraad moet toezenden verruimd van zes tot acht weken.14  
 
Het BBV 
Het BBV bevat regels waar de begrotingen en jaarrekeningen van provincies en gemeenten 
aan moeten voldoen. Op basis van artikel 9 van het BBV is de gemeente verplicht om in de 
begroting een paragraaf over verbonden partijen op te nemen. Daarnaast geeft artikel 15 van 

7 Zie artikel 160, lid 1, sub e, van de Gemeentewet. 
8 Het college besluit dus pas tot deelname in een privaatrechtelijke organisatie, nadat de gemeenteraad in de gelegenheid is 
gesteld om zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Zie artikel 160, lid 2, van de Gemeentewet. 
9 Zie artikel 1, lid 1, van de Wgr. Onder het treffen van een regeling wordt, net als in het derde lid van artikel 1 van de Wgr, 
mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling 
10 De gemeenteraad kan weigeren om toestemming te verlenen indien er sprake is van strijd met het recht of het algemeen 
belang. Zie artikel 1, lid 2, van de Wgr. 
11  Artikel 35 van de Wgr (voor gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten) en artikel 59 van de Wgr (voor 
gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten en provincie(s)). 
12  Zie Stb 2014, 466. Het document is te raadplegen via https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20141204/publicatie_ 
inwerkingtreding/document3/f=/vjpecpulpwzj.pdf 
13 Zie artikel 34b van de Wgr. 
14 Zie artikel 35 van de (nieuwe) Wgr. Er zijn daarnaast nog een aantal andere interessante wijzigingen in de Wgr aangebracht. 
Zo is het nu mogelijk om een bedrijfsvoeringsorganisatie in te stellen. Het betreft in dit geval een nieuwe samenwerkingsvorm 
met een eenvoudige bestuursstructuur. Deze organisatie kan onder meer worden ingesteld voor de behartiging van 
uitvoeringstaken, mits die taken naar hun aard geen of weinig bestuurlijke aansturing en controle vragen en waarbij geen 
beleidsmatige keuzes gemaakt hoeven te worden. Ook is wat betreft gemeenschappelijke regelingen de verhoudingen tussen het 
algemeen bestuur en dagelijks bestuur aangepast. Zie voor meer informatie verder Kamerstukken II, vergaderjaar 2012-2013, 33 
597, nr.3, 
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het BBV voor de informatievoorziening over verbonden partijen aan welke informatie in de 
paragraaf moet worden opgenomen. Zie hieronder.15 
 

Artikel 15 BBV 
1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste: 

a) De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de begroting; 

b) De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; 
c) De lijst van verbonden partijen. 

2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen: 
a) De naam en de vestigingsplaats; 
b) Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; 
c) Het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft 

aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar; 
d) De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de 

verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; 
e) De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het 

begrotingsjaar. 

2.4 Referentiekader 

Op basis van het voorgaande is een referentiekader opgesteld voor de effectiviteit van en 
governance bij samenwerking waaraan de gemeente Loon op Zand deelneemt. 
 
TABEL 2.4: REFERENTIEKADER 
Beleidskader   

Kader voor 
samenwerking 

a) Er is een beleidskader voor toetreding, inrichting en besturing samenwerkingsverbanden. 
Bijvoorbeeld een nota verbonden partijen. 

Afwegingsproces  
Transparantie van 
gemaakte keuzes 

a) Er is (helder) gemotiveerd waarom gekozen is voor een bepaalde variant (inhoud, 
organisatie etc.) van samenwerking. 

b) Alternatieven zijn voldoende voor het voetlicht gebracht. 
c) Er is een risicoanalyse en/of scenario-analyse uitgevoerd. 

Betrokkenheid 
gemeenteraad 

d) De raad is vroegtijdig betrokken geweest en heeft duidelijke afwegingen kunnen maken 
bij het oprichten van/toetreden tot een samenwerkingsverband. 

Inrichting  
Opdracht samenwerking a) Het is helder welke prestaties het samenwerkingsband moet behalen om het doel 

waarvoor deze is opgericht te bereiken en hoe de samenwerking bijdraagt aan de 
realisatie van de gemeentelijke doelen en ambities. 

Besturingsmodel b) Het besturingsmodel is voldoende transparant als het gaat om: 
- Het onderscheiden van de rollen eigenaar/opdrachtgever; 
- De bezetting van zetels; 
- De rol en de positie gemeenteraad; 
- De concrete sturingsmogelijkheden/instrumenten. 

c) De directe en indirecte sturingsmogelijkheden voor de gemeente en de raad zijn 
voldoende duidelijk/bekend. 

d) De sturingsmogelijkheden zijn in balans met de besturingsbehoefte en mogelijke risico’s 
van de gemeente. 

15 Artikel 15 van het BBV is met ingang van 25 juni 2015 gewijzigd, in die zin dat er meer omvangrijke vereisten worden gesteld 
aan de paragraaf verbonden partijen in de begroting van de gemeente. 
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Informatiepositie 
gemeente 

e) De gemeente heeft een duidelijk beeld van de informatiebehoefte (in relatie tot de eigen 
beleidsmatige en financiële kaders). 

f) Er is een duidelijk ‘informatieprotocol’ waarin is vastgelegd door wie, waarover en 
wanneer de gemeente(raad) wordt geïnformeerd (tijdig, volledig, relevant). 

Agenda g) Er is voor de samenwerkingsverbanden een lange termijn agenda, met de belangrijkste 
verwachte ontwikkelingen en herijkingsmomenten en -punten voor de komende jaren. 

Randvoorwaarden  
Deskundigheid en 
deskundigheid 

 De gemeenteraad kan voldoende deskundigheid mobiliseren om tot een reële 
kaderstelling en controle bij samenwerkingsverbanden te komen. 

Rollen  De rollen worden voldoende zuiver gehouden. De gemeenteraad gaat bijvoorbeeld niet op 
de stoel van het bestuur zitten en een lid van het algemeen bestuur (en niet het lid van het 
dagelijks bestuur) moet verantwoording afleggen aan de gemeenteraad; 

Verbondenheid  Er is voldoende betrokkenheid bij en belangstelling voor het taakveld waarin de 
samenwerkingsorganisatie opereert. 

Actieve opstelling  De gemeenteraad neemt zelf ook initiatief dan wel volgt vooral de lijnen die het 
samenwerkingsverband of het college aanbiedt.  

Werking in praktijk  
Conformiteit  De praktijk is conform de beleidstheorie (uitgangspunten) van de gemeente i.c. de 

gemaakte afspraken in het kader van de samenwerking. 
Tevredenheid  De gemeente is tevreden over de praktijk van samenwerking. 
Effectiviteit  Beleidseffectiviteit: De prestaties van de samenwerking draagt bij aan het realiseren van 

de gemeentelijke opgaven en doelstellingen (de samenwerking levert op waarvoor deze is 
opgericht). 

 Sturingseffectiviteit: De gemeente en de gemeenteraad zijn voldoende in staat om zicht 
en grip te houden op de samenwerking. 
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3 SAMENWERKING IN DE GEMEENTE LOON OP ZAND 
 
Dit hoofdstuk schetst de feitelijke samenwerkingssituatie in de gemeente Loon op Zand. 
Paragraaf 3.1 geeft een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente 
deelneemt. De paragrafen 3.2 tot en met 3.5 schetsen de gemeentelijke visie op 
samenwerking. Het hoofdstuk sluit in paragraaf 3.6 af met een korte samenvatting. 

3.1 Samenwerkingsrelaties Loon op Zand 

De gemeente Loon op Zand werkt op vrijwel alle beleidsterreinen en op onderdelen in de 
bedrijfsvoering samen met andere gemeenten en in enkele gevallen met andere overheden of 
instanties. Zo is de provincie Noord-Brabant ook deelnemer in de OMWB. De schaalgrootte 
varieert daarbij van samenwerking met drie gemeenten bij bijvoorbeeld Baanbrekers tot 27 
gemeenten bij de Veiligheidsregio, de OMWB en de GGD Hart voor Brabant. 
 
Het formele overzicht van de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente Loon op Zand 
een financieel en bestuurlijk belang heeft is opgenomen in de programmabegroting 2015-
2018.16 Dat overzicht is gebaseerd op de definitie van een ‘verbonden partij’ zoals deze in het 
BBV is vastgelegd. 
 
De gemeente neemt ook deel in samenwerkingsverbanden die niet zijn aan te merken als een 
‘verbonden partij’ in de zin van het BBV. 17  De gemeente heeft in deze 
samenwerkingsverbanden namelijk geen bestuurlijk en financieel belang. Een voorbeeld van 
een organisatie waarmee de gemeente structureel samenwerkt, maar die buiten de 
begripsomschrijving van het BBV valt is Equalit. De gemeente heeft in dit 
samenwerkingsverband geen bestuurlijke vertegenwoordiging in de vorm van een algemeen 
of dagelijks bestuur. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Zeeland West-
Brabant is eveneens een goed voorbeeld van een samenwerkingsverband dat geen verbonden 
partij is. De gemeente Loon op Zand neemt deel in het RIEC om de georganiseerde misdaad, 
zoals hennepteelt, witwaspraktijken en vermogenscriminaliteit te bestrijden. Het directe 
financiële belang is beperkt tot een jaarlijkse bijdrage per inwoner. Verder kan ter illustratie 
Casade Woningstichting worden genoemd. De gemeente werkt met deze woningcorporatie op 
verschillende terreinen samen, bijvoorbeeld bij de realisatie van het nieuwe centrum in 
Kaatsheuvel. 18 Zij heeft echter geen bestuurlijk en financieel belang in dit 
samenwerkingsverband.  
 
Ondanks dat deze samenwerkingsverbanden formeel niet als verbonden partijen zijn 
aangemerkt door de gemeente – en niet in de programmabegroting 2015-2018 worden 
genoemd – is er wel sprake van een intensieve samenwerking met een structureel karakter, 
waar voor de gemeente een financieel belang aan zit en/of bestuurlijke risico’s aan kleven. De 
grens tussen verbonden partijen in formele zin en in materiele zin is daarmee niet helemaal 
scherp. 
 
 
 
 
 

16 De programmabegroting is ten opzichte van de voorgaande jaren aangepast, in die zin dat de indeling van de begroting is 
veranderd. Er is meer aangesloten bij wat de inwoners van Loon op Zand belangrijke onderwerpen vinden en er kan binnen een 
bepaald programma met budgetten worden geschoven. 
17 Zie voor het begrip ‘verbonden partijen’ artikel 1, sub b, van het BBV.  
18 Zie de ontwikkel- en realisatieovereenkomst Bruisend Dorpshart. 
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TABEL 3.1: OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE SAMENWERKINGSVERBANDEN 
JURIDISCHE VORM SAMENWERKINGSVERBAND TERREIN BIJDRAGE 2015 

    

Gemeenschappelijke 
regelingen 

GR Hart van Brabant Algemeen bestuurlijke 
samenwerking 

€ 103.000 

GR GGD Hart voor Brabant Gezondheidszorg € 688.000 

GR Regionale Ambulance 
Voorzieningen (R.A.V.) 

Gezondheidszorg 
- 19 

GR Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant (VRMWB) 

Veiligheidszorg 
€ 1.085.000 

GR Baanbrekers Werkvoorziening voor mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt 

€ 1.042.000 

GR Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant (OMWB) 

Vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bouw en milieu 

€ 282.000 

GR Equalit ICT-samenwerking € 1.500.00020 

    

Stichtingen Stichting Midpoint Brabant 
(onderdeel van Hart van Brabant) 

Algemeen bestuurlijke 
samenwerking - 

    

Vennootschappen Bank Nederlandse Gemeenten 
(B.N.G.) 

Financiën 
€ 95.00021 

Brabant Water N.V. Nutsvoorziening - 

    

Convenanten en 
(bestuurs)overeenkomsten 

De Langstraat Algemeen bestuurlijke 
samenwerking 

- 

Convenant Jeugd Samenwerking 
(huisartsen en gemeenten 2015-
2016) 

Jeugdzorg 
- 

Het Samenwerkingsprotocol 
Jeugdhulp en het gedwongen kader 

Jeugdzorg 
- 

Convenant Peuterarrangementen / 
convenant VVE 

Kinderopvang 
- 

Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum (RIEC) Zeeland West-
Brabant 

Bestuurlijke aanpak georganiseerde 
criminaliteit 

- 

 Casade Woonstichting Huisvesting en woon en 
leefomgeving 

- 

    
 
  

19  Vanaf 2011 is de gemeentelijke bijdrage vervallen door financiering vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). Per 1 januari 2015 zijn de AWBZ-taken ondergebracht bij de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Jeugdwet. 
20 Dit bedrag komt uit de programmabegroting 2015-2018 van de gemeente Loon op Zand. Opgemerkt dient te worden dat het 
hier een totaalbedrag betreft voor de samenwerking met Equalit, licenties, software en kapitaallasten diverse applicaties. 
21 Er is voor dit samenwerkingsverband geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd. De gemeente bezit wel ongeveer 41.900 aandelen 
en deze aandelenportefeuille vertegenwoordigt een nominale waarde van € 95.000. 
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3.2 Formeel kader: ‘Visie op samenwerking’ 

De gemeente Loon op Zand ziet zichzelf als regiegemeente, dat wil zeggen sturen op 
(maatschappelijk) resultaat en niet zozeer op taakuitvoering. Onderdeel daarvan is dat de 
uitvoering gedeeltelijk buiten de gemeentelijke organisatie wordt belegd. Deels gebeurt dat 
door samenwerking. De gemeente kent – voor een deel al zeer lang bestaande – 
samenwerkingsrelaties met andere gemeenten op strategisch, beleidsmatig en/of uitvoerend 
(operationeel) niveau. De gemeente ervaart de samenwerking in het algemeen als positief. 
Voor zover dat uit de gesprekken met raadsleden, de gemeentesecretaris, burgemeester en 
ambtenaren is gebleken, staan deze ook niet ter discussie.22 
 
Voor de afwegingen bij het toetreden tot een samenwerkingsverband bestonden lange tijd 
geen (beleids)kaders. Naar aanleiding van een debat in de raadsvergadering over de 
samenwerking in de regio Hart van Brabant23 en het aannemen van een motie tijdens de 
begrotingsonderhandelingen 201324 is de Visie op samenwerking opgesteld. Deze beschrijft 
de identiteit en kenmerken van Loon op Zand, waarom de gemeente met andere organisaties 
samenwerkt en naar welke factoren er bij de keuze voor bepaalde organisaties moet worden 
gekeken als de gemeente een nieuwe samenwerkingsrelatie wil aangaan. Het doel van de visie 
is tweeledig. Ten eerste beoogt de gemeente meer richting te kunnen geven aan de 
samenwerking met andere organisaties. Ten tweede wil zij dat zij duidelijkere keuzes kan 
maken bij het selecteren van samenwerkingspartners. De visie is een coproductie van de 
gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. De gemeenteraad heeft de visie op 19 
september 2013 vastgesteld.25  
 
De Kadernota 2014-201726 onderkent de toenemende noodzaak van samenwerking en neemt 
de uitgangspunten van de Visie op samenwerking over. Daar worden enkele zaken aan 
toegevoegd. De belangrijkste zijn het solidariteitsprincipe bij “verplichte” samenwerking 
(zoals bij de OMWB) en terughoudendheid in het aantal samenwerkingsrelaties (“span of 
control”, “span of attention”).27 
 
Het college en de gemeenteraad onderschrijven beiden de visie en kadernota. In de 
besluitvorming over samenwerking is meestal dan ook sprake van een samenspel en niet 
zozeer van tegenstellingen. 

3.3 Afwegingskader ‘wel of niet samenwerken?’ 

Voor de gemeente is een belangrijk uitgangspunt voor samenwerking dat er een duidelijke 
noodzaak moet zijn voor het realiseren van doelstellingen of opgaven. 28  Als algemene 
redenen voor samenwerking worden genoemd: 
 

22 Zie de (bestuurlijke) Visie op samenwerken van de gemeente Loon op Zand van 2 mei 2013, p. 5. 
23 De gemeente Loon op zand werkt met verschillende gemeenten in Midden Brabant samen in ‘Hart van Brabant’. Het betreft 
hier een gemeenschappelijke regeling, waarbij de samenwerking op basis van vrijwilligheid plaatsvindt.  
24 In de motie werd specifiek gevraagd om een visie op intergemeentelijke samenwerking. 
25 Zie voor de vaststelling van de Visie op samenwerking de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 september 
2013. De besluitenlijst is te downloaden via http://www.gemeenteraadloonopzand.nl/fileadmin/files/loonopzand/19-09-
2013_openbare_besluitenlijst_raad.pdf. 
26 De gemeenteraad van Loon op Zand heeft de kadernota 2014-2017 op 30 mei 2013 ter kennisgeving aangenomen. Zie de 
openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 mei 2013. De besluitenlijst is te downloaden via 
http://www.gemeenteraadloonopzand.nl/fileadmin/files/loonopzand/30-05-2013_openbare_besluitenlijst.pdf. De kadernota is te 
downloaden via https://www.loonopzand.nl/fileadmin/internet/documenten/Nieuws/Kadernota_2014-
2017_gemeente_Loon_op_Zand.pdf. 
27  Zie de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 mei 2013. De besluitenlijst is te downloaden via 
http://www.gemeenteraadloonopzand.nl/fileadmin/files/loonopzand/30-05-2013_openbare_besluitenlijst.pdf. 
28 Zie de (bestuurlijke) visie op samenwerken van de gemeente Loon op Zand van 2 mei 2013, p. 2 en 3. 
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- Het borgen van een goed woon-, werk- en leefklimaat voor de inwoners, bedrijven, 
verenigingen en instellingen van de gemeente;29 

- Het overstijgen van de lokale schaal van maatschappelijke en economische opgaven 
de maatschappelijke en economische opgaven; 

- De complexiteit van de uitvoering, bijvoorbeeld in termen van deskundigheid. 
 
In de Visie op samenwerking is ook een aantal zaken opgenomen waarnaar moet worden 
gekeken als de gemeente een nieuwe samenwerkingsrelatie wil aangaan. Er dient te worden 
gekozen voor een of meer organisaties die het beste bij Loon op Zand passen. Bij die keuze 
moet naar de volgende zaken worden gekeken: 

- De aard (complexiteit, niveau, uniciteit) van de opgave; 
- De omvang (grootte, reikwijdte) van de opgave; 
- De bestuurskracht die nodig is (schaal) om een thema interregionaal en/of landelijk 

op de agenda te krijgen; 
- De benodigde slagkracht bij een opgave. 

3.4 Afwegingskader ‘schaalniveau’ 

Het kan zijn dat de keuze voor deelneming aan samenwerking soms voortvloeit uit wettelijke 
verplichtingen of druk vanuit het Rijk. Zo is voor de OMWB een gemeenschappelijke 
regeling op het niveau van de Veiligheidsregio min of meer voorgeschreven door het Rijk. 
Als die verplichting ontbreekt zoekt de gemeente in eerste instantie naar een schaalniveau met 
zo min mogelijk deelnemers om op die manier de bestuurlijke drukte te beperken en zoveel 
mogelijk zelfstandigheid (en regie) te kunnen behouden. 
 
De gemeente Loon op Zand onderscheidt de volgende schaalniveaus voor samenwerking: 

- Op schaal van woonwijken en bedrijventerreinen; 
- Op lokale schaal (dorpsniveau); 
- Op schaal van de Langstraat;30 
- Op schaal van Hart van Brabant; 
- Op bovenregionaal niveau (provinciaal, landelijk, Europees). 

 
Deze schalen bepalen onder meer de keuze om met een of meerdere organisaties een 
samenwerkingsrelatie aan te gaan. De organisaties waarmee het beste kan worden 
samengewerkt liggen in de eigen regio, aangezien de regiogebondenheid van Loon op Zand in 
grote mate het woon- en leefklimaat, de dienstverlening en het welzijn van de inwoners en 
ondernemers bepaalt. Een samenwerkingspartner binnen de regio Hart van Brabant geniet 
daarbij de voorkeur.31 De Visie op samenwerking geeft verder aan dat wanneer de gemeente 
kiest voor samenwerking met de gemeenten Heusden en Waalwijk in Langstraat-verband, de 
activiteiten in alle gevallen, waarbij er raakvlakken zijn met de opgaven van Hart van 
Brabant, ondersteunend en complementerend moet zijn aan Hart van Brabant.32 
 
Bij samenwerking waarbij het gaat om de aanpak van bovenlokale opgaven, zoekt de 
gemeente vooral naar synergie: deelnemers moeten elkaars sterke en zwakke punten kunnen 
compenseren. Daarbinnen kunnen gemeenten met sterke punten voor de regio een trekkersrol 

29 Zie ook hoofdstuk 2 van de Kadernota 2014-2017, waarin per domein (Wonen, Werken, Welzijn en Bestuur) de toekomstvisie 
van de gemeente Loon op Zand staat beschreven.  
30 De gemeente Loon op Zand werkt op basis van een convenant samen met de gemeenten Waalwijk en Heusden in ‘De 
Langstraat’. Er wordt samengewerkt op het gebied van wonen, sociaaleconomische zaken, mobiliteit en vrijetijdseconomie. ‘De 
Langstraat’ ondersteunt bovendien ‘Hart van Brabant’.  
31 Dit is inclusief De Langstraat. 
32 Zie de (bestuurlijke) visie op samenwerken van de gemeente Loon op Zand van 2 mei 2013, p. 2. 
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vervullen. Loon op Zand doet dat bijvoorbeeld voor leisure binnen het 
samenwerkingsverband Hart van Brabant. 

3.5 Afwegingskader ‘inrichting governance’ 

In de Visie op samenwerking wordt een aantal succes- en faalfactoren genoemd die als 
randvoorwaarden voor de inrichting van de governance kunnen worden gezien. Als 
succesfactoren noemt de visie onder meer het (deels) hebben van dezelfde belangen, een 
goede bestuurlijke en zakelijke relatie, gemakkelijk contacten en vertrouwen hebben in elkaar 
en in het samenwerkingsverband. Daarnaast wordt de onderlinge relatie belangrijk gevonden; 
het elkaar goed kennen, het onderhouden van contacten en elkaar weten te vinden zijn 
eveneens factoren die in het onderzoek zijn genoemd voor een goede samenwerking. Een 
sterke samenwerking laat volgens de gemeentelijke visie ook toe dat er verschil van mening 
kan zijn. Partijen hoeven niet altijd op één lijn zitten, mits de partijen deze meningen maar op 
een transparante wijze met elkaar delen en zij bereid zijn om gezamenlijk tot oplossingen te 
komen. 
 
De gemeente heeft geen aparte nota ‘verbonden partijen’ of een ander document waarin is 
aangegeven hoe de besturing van een (nieuwe) samenwerkingsrelatie en de positie van de 
gemeenteraad daarin, vorm moet worden gegeven. De afwegingen daartoe worden – binnen 
genoemde algemene randvoorwaarden - van geval tot geval gemaakt. 

3.6 Samenvatting 

Loon op Zand kent – voor een deel al zeer lang bestaande – samenwerkingsrelaties met 
andere gemeenten op zowel strategisch, beleidsmatig en/of uitvoerend (operationeel) niveau. 
De gemeente werkt op vrijwel alle beleidsterreinen en op onderdelen in de bedrijfsvoering 
samen. In totaal wordt naar schatting ongeveer 70-80% van de gemeentelijke begroting in 
samenwerking besteed.33 De gemeente ervaart de samenwerking met andere organisaties over 
het algemeen positief. 
 
In de programmabegroting 2015-2018 is een paragraaf over ‘verbonden partijen’ opgenomen. 
De gemeente neemt daarnaast ook deel in samenwerkingsverbanden die buiten de formele 
begripsomschrijving van het BBV vallen. Ondanks dat deze samenwerkingsrelaties formeel 
geen verbonden partijen zijn, is er wel sprake van een intensieve samenwerking met een 
structureel karakter. Bovendien heeft de gemeente in deze samenwerkingsrelaties doorgaans 
een financieel belang en brengt de samenwerking ook bestuurlijke risico’s voor Loon op Zand 
met zich mee. Materieel gezien kunnen deze samenwerkingsrelaties dan ook als ‘verbonden 
partijen’ worden beschouwd.  
 
In de gemeente bestonden lange tijd geen (beleids)kaders voor de afwegingen bij het 
oprichten van en toetreden tot samenwerkingsverbanden. In 2013 is er een Visie op 
samenwerking opgesteld, waarin de identiteit en kenmerken van de gemeente, de redenen om 
samen te werken en de factoren waarnaar moet worden gekeken bij het aangaan van een 
nieuwe samenwerkingsrelatie worden beschreven. De Kadernota 2014-2017 voegt nog een 
aantal zaken aan de uitganspunten van de Visie op samenwerking toe, zoals het 
solidariteitsprincipe bij “verplichte” samenwerking (zoals bij de OMWB) en 
terughoudendheid in het aantal samenwerkingsrelaties (“span of control”, “span of 
attention”).  

33 Deze informatie is gebaseerd op de interviews die zijn afgenomen met de burgemeester, de gemeentesecretaris en betrokken 
ambtenaren en het groepsgesprek dat met raadsleden van de gemeente Loon op Zand is gevoerd. 
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De gemeenteraad en het college onderschrijven beiden de Visie op samenwerking en de 
Kadernota 2014-2017. Bij de afweging om wel of niet samen te werken moet naar de aard en 
omvang van de opgave, de bestuurskracht en de benodigde slagkracht bij een opgave worden 
gekeken. Om bestuurlijke drukte te beperken en zoveel mogelijk zelfstandigheid (en regie) te 
kunnen behouden zoekt de gemeente zo veel mogelijk naar samenwerking op een 
schaalniveau met zo min mogelijk deelnemers. De deelnemers worden vooral in de eigen 
regio gezocht. In de besluitvorming over samenwerking is meestal sprake van een samenspel 
en niet zozeer van tegenstellingen. 
  
De afwegingen rond de inrichting van de samenwerking worden van geval tot geval gemaakt. 
Wel zijn er aantal belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerkingsrelatie 
genoemd, waaronder het (deels) hebben van dezelfde belangen, een goede bestuurlijke en 
zakelijke relatie met elkaar, het onderhouden van goede contacten en het hebben van 
vertrouwen in elkaar en in het samenwerkingsverband. De gemeente heeft geen nota 
‘verbonden partijen’ of een ander document waarin is aangegeven hoe de besturing van een 
samenwerkingsrelatie en de positie van de gemeenteraad daarin vorm moet worden gegeven.  
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4 ZELFBEELD VAN DE GEMEENTERAAD 

4.1 Inleiding 

Om zicht te krijgen op hoe de gemeenteraad aankijkt tegen de governance rond 
samenwerking en de positie van de gemeenteraad, is onder alle raadsleden een digitale 
vragenlijst uitgezet. De raadsleden zijn rond samenwerking in het algemeen en rond zeven 
specifieke samenwerkingsverbanden bevraagd over de (tevredenheid over de) invulling van 
de kaderstellende en controlerende rol.34 
 
De vragenlijst is door 15 van de 19 raadsleden ingevuld.35 In de vragenlijst is ingegaan op de 
volgende onderwerpen: 

- Het belang van samenwerking (paragraaf 4.2); 
- Het zicht op samenwerkingsverbanden (paragraaf 4.3); 
- De betrokkenheid van de raad bij de oprichting (paragraaf 4.4); 
- Kaderstelling en controle door de gemeenteraad (paragraaf 4.5); 
- De informatiepositie van de gemeenteraad (paragraaf 4.6); 
- De invloed van de gemeenteraad op de samenwerking (paragraaf 4.7). 

 
De belangrijkste uitkomsten worden in dit hoofdstuk samengevat en waar van toepassing 
aangevuld met bevindingen uit een groepsgesprek met raadsleden over dezelfde onderwerpen. 
In bijlage IV staan de meer gedetailleerde resultaten van de digitale bevraging. 

4.2 Belang van samenwerking met andere gemeenten 

Van de raadsleden die hebben gereageerd vindt 80% samenwerking met andere organisaties 
zeer belangrijk voor de gemeente. In de toelichting geven ze aan dat door bundeling van 
krachten, de gemeente haar inwoners op bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg 
(GGD Hart voor Brabant), meer kan bieden dan wanneer taken zelfstandig worden 
uitgevoerd. Bovendien kunnen door de samenwerking met andere organisaties bepaalde 
diensten of taken doorgaans via een goede prijs-kwaliteitverhouding worden aangeboden of 
uitgevoerd. 

4.3 Zicht op samenwerking 

Tegenover dit grote belang dat raadsleden hechten aan samenwerking staat dat ze in de 
praktijk zeer wisselend zicht hebben op de samenwerking zelf. De raadsleden geven aan 
alleen op Baanbrekers (redelijk tot) goed zicht te hebben. Dit is het enige 
samenwerkingsverband waarin raadsleden een zetel hebben in het algemene bestuur. Op de 
meer beleidsmatige samenwerking (De Langstraat en Hart van Brabant) en de GGD Hart voor 
Brabant geven de raadsleden aan een redelijk zicht te hebben. Slecht zich hebben de 
raadsleden op de praktijk bij de OMWB, de Veiligheidsregio en Equalit.  
 
 
 
 

34  GGD Hart voor Brabant, Baanbrekers, de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst Midden- West-Brabant, Equalit, De 
Langstraat en Hart van Brabant. De selectie is in overleg met de Rkc gemaakt. 
35 Van de 19 raadsleden hebben er 15 de lijst ingevuld (waarvan 14 volledig). Van de 15 respondenten zijn er 10 lid van een 
coalitiepartij en 5 lid van een oppositiepartij. 
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In afbeelding 4.1 is aangegeven in hoeverre de raadsleden gemiddeld genomen zicht hebben 
op het desbetreffende samenwerkingsverband. Aan de antwoordcategorieën zijn de volgende 
scores toegekend. Goed zicht (4 punten), redelijk zicht (3 punten), beperkt zicht (2 punten) en 
geen zicht (1 punt). De overige tabellen in dit hoofdstuk zijn op een vergelijkbare wijze 
opgezet. Tevens is uitgerekend wat per onderdeel de gemiddelde score is. De mate waarop 
raadsleden gemiddeld genomen inhoudelijk zicht hebben op de samenwerkingsverbanden 
scoort gemiddeld een 2,5. Dat betekent dat de raadsleden beperkt dan wel redelijk zicht 
hebben op de samenwerkingsverbanden. Uit afbeelding 4.1 is verder op te maken dat de 
OMWB, de Veiligheidsregio en Equalit het laagst scoren en dat het samenwerkingsverband 
Baanbrekers het hoogste scoort.  
 
AFBEELDING 4.1: IN WELKE MATE HEBBEN RAADSLEDEN INHOUDELIJK ZICHT OP SAMENWERKINGSVERBANDEN? 

 
De gemiddelde score op de vraag of raadsleden voldoende zicht hebben op de bestuurlijke en 
financiële risico’s van de samenwerking bedraagt een 2,2. Dat betekent dat de raadsleden 
gemiddeld genomen beperkt zicht hebben op de bestuurlijke en financiële risico’s. Op de 
risico’s bij de Veiligheidsregio, de OMWB, Equalit en De Langstraat hebben de raadsleden 
het minst zicht. Op die van de GGD, Baanbrekers en Hart van Brabant het meest. 
 
AFBEELDING 4.2: DE MATE VAN ZICHT OP BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE RISICO’S VAN SAMENWERKINGSVERBANDEN 
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4.4 De oprichting van en toetreding tot een samenwerkingsverband 

Raadsleden geven aan over het algemeen redelijk goed betrokken te worden bij de oprichting 
van en toetreding tot een samenwerkingsverband. Dit onderdeel scoort gemiddeld een 2.2. De 
grootste betrokkenheid ervaren zij bij de oprichting van Baanbrekers; de raadsleden hebben 
het gevoel het minst betrokken te zijn bij het ontstaan van de Veiligheidsregio, de OMWB en 
Equalit. Opgemerkt dient te worden dat er bij deze vraag wel een grote spreiding zat tussen de 
antwoorden die de raadsleden bij een aantal samenwerkingsverbanden hebben gegeven Zie 
voor meer informatie bijlage IV over de uitkomsten van de digitale bevraging van raadsleden. 
 
AFBEELDING 4.3: IN WELKE MATE VOELEN RAADSLEDEN ZICH VOLDOENDE BETROKKEN BIJ DE TOETREDING TOT EEN 
SAMENWERKINGSVERBAND? 

 
Raadsleden hebben de indruk dat ze bij het oprichten van en toetreden tot een 
samenwerkingsverband doorgaans een duidelijke afweging kunnen maken over de (politiek-
bestuurlijke of maatschappelijke) wenselijkheid van de samenwerking. De contouren 
daarvoor worden in de regel aangereikt door het college en worden niet (vroegtijdig) door de 
raad zelf geschetst. 
 
Het afwegen van alternatieven voor bijvoorbeeld de vorm van samenwerking of de inrichting 
van de governance (en de rollen die de gemeente heeft) wordt als lastiger ervaren. Ruim de 
helft van de raadsleden geeft daarnaast aan dat het bij de oprichting van een 
samenwerkingsverband nog weleens ontbreekt aan duidelijke afspraken over de (wijze van) 
invloed van de gemeenteraad zodra het samenwerkingsverband is opgericht. Dit leidt meestal 
echter niet tot een onthouding van instemming voor de samenwerking. 

4.5 Kaderstelling en controle 

De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende rol, ook als het gaat om 
samenwerkingsverbanden. De kaderstellende rol houdt in dat de raad de inhoudelijke, 
bestuurlijke en financiële ruimte aangeeft waarbinnen de samenwerking moet plaatsvinden, 
binnen de mogelijkheden van het governancemodel en de rollen en posities die de gemeente 
daarbij heeft als eigenaar, opdrachtgever of bestuurlijk partner. Bij controle gaat het om de 
vraag in hoeverre de uitvoering binnen deze kaders heeft plaatsgevonden. Bij kaderstelling en 
controle rond samenwerking is sprake van een getrapte democratie: de raad geeft zijn kaders 
mee aan de vertegenwoordiging in bijvoorbeeld het algemeen bestuur (als eigenaar of 
bestuurlijk partner) of aan het college als opdrachtgever. 
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De respons op de digitale vragenlijst laat een zeer uiteenlopend beeld zien. Bij sommige 
samenwerkingsverbanden is de gemeenteraad (redelijk) tevreden over de inhoud en het 
resultaat van de kaderstelling en controle, bij andere juist zeer ontevreden. In de afbeeldingen 
4.4 en 4.5 is aangegeven in welke mate de raadsleden gemiddeld genomen tevreden zijn over 
de kaderstelling en controle door de gemeenteraad. Kaderstelling en controle scoren beiden 
gemiddeld een 2.2. De Veiligheidsregio, de OMWB en Equalit scoren opnieuw onder het 
gemiddelde, terwijl Baanbrekers bovengemiddeld scoort.  
 
AFBEELDING 4.4: TEVREDENHEID RAADSLEDEN OVER DE KADERSTELLING BIJ SAMENWERKINGSVERBANDEN 

 
AFBEELDING 4.5: TEVREDENHEID RAADSLEDEN OVER DE CONTROLE BIJ SAMENWERKINGSVERBANDEN 

 
De raadsleden geven aan dat de controle in de praktijk vooral ligt op de financiële kant en dat 
deze is gekoppeld aan de jaarrekening(en) en de programmabegroting. Bij de grotere 
samenwerkingsverbanden met veel deelnemers heeft de raad de indruk weinig invloed te 
hebben met haar controle. Als voorbeeld wordt de OMWB genoemd waar de gemeente niet 
instemde met de begroting, maar toch werd gehouden aan de afspraken (en daarmee kosten). 

4.6 Informatievoorziening aan de raad 

Een goede informatiepositie is essentieel voor het kunnen vervullen van de kaderstellende en 
controlerende rol van de gemeenteraad. Daarbij gaat het niet alleen om het tijdig ontvangen 
van informatie, maar ook om het ontvangen van volledige en relevante informatie. 
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De raadsleden hebben aangegeven dat de volgende bronnen voor hen belangrijk zijn: 
jaarverslagen, de programmabegroting, mondelinge toelichtingen vanuit de samenwerkings-
verbanden (bijvoorbeeld door de directeur of het dagelijks bestuur van een samenwerkings-
verband) en de gemeentelijke vertegenwoordigers in de samenwerkingsverbanden.  
 
De mate waarin de raadsleden zich voldoende geïnformeerd voelen over de 
samenwerkingsverbanden scoort gemiddeld een 2.6. Dat betekent dat de raadsleden 
gemiddeld genomen het gevoel hebben dat zij redelijk worden geïnformeerd. Het meest 
tevreden zijn de raadsleden over de informatievoorziening over Baanbrekers en Hart van 
Brabant. Bij Baanbrekers is een belangrijke factor dat raadsleden ook zetels bekleden in het 
algemeen bestuur waardoor de gemeenteraad direct geïnformeerd kan worden. 
 
AFBEELDING 4.6: IN WELKE MATE VOELEN RAADSLEDEN ZICH VOLDOENDE GEÏNFORMEERD OVER 

SAMENWERKINGSVERBANDEN? 

 
De raadsleden zijn in de digitale vragenlijst wat aarzelend over hun informatiepositie, zeker 
als het gaat om het volledig en specifiek geïnformeerd worden. De praktijk is vaak dat hen 
zoveel informatie wordt aangereikt dat het moeilijk is een focus aan te brengen en de kern er 
(snel) uit te halen. Uit de gesprekken die met raadsleden zijn gevoerd blijkt dat informatie 
bijvoorbeeld niet altijd is toegesneden op de vragen en de (kaderstellende) rol van de 
gemeenteraad. Het gaat vaak meer om bedrijfsmatige informatie dan om inzicht in de 
prestaties van een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld bijdragen aan het realiseren van de 
eigen ambities. Het laatste vinden raadsleden ook van belang voor het goed kunnen invullen 
van hun volksvertegenwoordigende rol (maatschappelijke verantwoording kunnen afleggen). 
 
Raadsleden geven aan dat het bij de informatiepositie niet alleen gaat om de inhoud van de 
informatie die wordt aangereikt, maar ook om hoe die wordt aangereikt. Sommige 
organisaties, zoals de OMWB, worden als zeer gesloten en reactief ervaren als het gaat om 
informatie. Andere organisaties, zoals Baanbrekers of de GGD Hart voor Brabant, zijn naar 
het oordeel van raadsleden over het algemeen juist heel open en proactief (komen op eigen 
initiatief uitleg geven). Daarnaast ontvangt de raad eerder teveel dan te weinig informatie. 
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4.7 Invloed (sturing) op samenwerkingsverbanden 

De gemeenteraad kan alleen invloed uitoefenen op een samenwerkingsverband via de 
vertegenwoordiging in het algemeen bestuur of via het college als opdrachtgever. De invloed 
van de raad is daarmee ook begrensd door de invloed die de gemeente heeft als eigenaar, 
opdrachtgever of bestuurlijk partner. Dit realiseren raadsleden zich ook. De rolverdeling 
tussen de gemeenteraad en het college wordt daarbij door de meeste raadsleden als min of 
meer helder ervaren. Hetzelfde geldt voor de mate waarin het college de kaders van de raad 
overneemt als het gaat om samenwerkingsverbanden. Wel vindt ruim een derde van de 
raadsleden dat samenwerkingsverbanden vaker geëvalueerd zouden moeten worden, ook met 
het oog op een herijking van bijvoorbeeld de governance. 
 
AFBEELDING 4.7: IN WELKE MATE VINDEN RAADSLEDEN DAT ZE VOLDOENDE INVLOED HEBBEN OP 

SAMENWERKINGSVERBANDEN? 

 
Gemiddeld genomen scoort de mate waarin raadsleden vinden dat zij voldoende invloed 
hebben op samenwerkingsverbanden een 2.2. Raadsleden hebben gemiddeld dus het gevoel 
dat zij een beperkte invloed hebben op samenwerkingsverbanden. Als het gaat om de 
specifieke samenwerkingsverbanden geven raadsleden aan de grootste invloed te ervaren op 
De Langstraat en Baanbrekers en het minste op de OMWB en de Veiligheidsregio. Bij grote 
gemeenschappelijke regelingen (met veel deelnemers) is de indruk dat er feitelijk weinig 
meer bij te sturen is als de regionale begroting er eenmaal ligt. Ten aanzien van de OMWB is 
er in zijn algemeenheid weinig vertrouwen, vooral door het oprichtingsproces, de hoge kosten 
en de achterblijvende prestaties. 

4.8 Samenvatting 

Raadsleden vinden samenwerking zeer belangrijk voor het goed functioneren van de 
gemeente, zowel qua beleid als qua uitvoering. Op wat er zich (inhoudelijk) in de 
samenwerkingsorganisaties afspeelt en welke bestuurlijke en financiële risico’s er spelen 
hebben de raadsleden over het algemeen weinig zicht. Dit verschilt echter wel sterk per 
samenwerkingsverband. Over de gehele linie zijn de raadsleden qua governance het meest 
tevreden over hun positie in relatie tot Baanbrekers en (in iets mindere mate) Hart van 
Brabant. Het minst tevreden zijn de raadsleden over de OMWB en de Veiligheidsregio. Deze 
worden als afstandelijk en weinig toegankelijk ervaren. Dat heeft deels te maken met de 
constructie (gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam), het grote aantal deelnemers 
en het totstandkomingsproces (omgevingsdienst onder druk). Deels heeft het ook te maken 
met hoe het samenwerkingsverband – zoals de OMWB – zicht opstelt.  



 
 
 
 

47 

Raadsleden vinden dat zij over het algemeen redelijk (goed) geïnformeerd zijn over de 
samenwerking, maar ook hier geldt dat er grote verschillen zijn tussen de samenwerkings-
verbanden. Bij sommige samenwerkingsverbanden – zoals de OMWB – ervaren raadsleden 
dat zij eerder teveel dan te weinig informatie krijgen. In het algemeen geldt dat de informatie 
die de gemeenteraad ontvangt over de samenwerking niet altijd is toegesneden op de 
kaderstellende rol van de raad (meer bedrijfsmatig dan beleidsrelevant). Als gevolg hiervan is 
het moeilijk om goed en tijdig tot een oordeel te komen, zeker als stukken relatief laat worden 
aangereikt. 
 
De gemeenteraad acht zich over het algemeen voldoende betrokken bij de oprichting van en 
toetreding tot een samenwerkingsverband. De raad is daarbij meestal wel volgend op 
voorstellen van het college (en reikt niet zelf vroegtijdig kaders aan). Als belangrijkste 
knelpunt wordt ervaren dat bij de toetreding tot een samenwerkingsverband vaak niet goed 
duidelijk is wat de sturingsmogelijkheden (‘knoppen’) zijn ná toetreding, bijvoorbeeld als het 
gaat om de verschillende rollen. De tevredenheid over de invloed die de raad nog kan 
uitoefenen op samenwerkingsverbanden na de oprichting, wisselt dan ook sterk. De meeste 
invloed wordt ervaren bij de kleinere samenwerkingsverbanden die van onderop zijn ontstaan. 
Het minste bij de grote samenwerkingsverbanden die (min of meer) zijn opgelegd. 
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5 GOVERNANCE EN EFFECTIVITEIT IN DE PRAKTIJK: 4 CASES 

5.1 Inleiding 

Op basis van de algemene verkenning is een selectie gemaakt van vier casus waar de 
governance van de samenwerkingsverbanden – en de rol en positie van de raad – nader is 
bekeken. Het doel van deze casus is enerzijds om de praktijk meer in detail in beeld brengen 
en anderzijds zijn de casus bedoeld om meer inzicht krijgen in de factoren die een rol spelen 
bij het wel of niet goed kunnen invullen van de kaderstellende en controlerende rol door de 
gemeenteraad. 
 
De casus zijn geselecteerd aan de hand van de volgende aspecten: 
 Samenwerking op basis van vrijwilligheid versus opgelegde samenwerking; 
 Samenwerking rond wettelijke taken versus autonome taken; 
 Samenwerking rond strategie/beleid en rond operationele zaken; 
 Veel versus weinig deelnemers (grote en kleine samenwerkingsverbanden); 
 Relatief nieuwe versus langer bestaande samenwerkingsverbanden; 
 Verschillen in voorgeschiedenis (nieuw of samenwerking die voortvloeit uit een 

eerder samenwerkingsverband); 
 De mate waarin raadsleden zicht hebben op samenwerkingsverbanden en al dan niet 

tevreden zijn over de samenwerking en hun betrokkenheid; 
 Verschillende terreinen (fysiek, sociaal, ondersteuning). 

 
De analyse is uitgevoerd met 'brownpaper-sessies'. Daarbij is samen met een aantal 
raadsleden en betrokken ambtenaren het totstandkomingsproces gereconstrueerd en 
gereflecteerd op dit proces en de huidige kaderstelling en controle. De volgende vier casus 
zijn bekeken: 
 
TABEL 5.1: GESELECTEERDE CASUS 
CASUS REDEN SELECTIE 
Omgevingsdienst Midden- en 
West Brabant (OMWB) 

Recent onder druk tot stand gekomen samenwerkingsverband voor 
de uitvoering van (milieu)vergunningverlening, toezicht en 
handhaving met veel deelnemers (27) 

Equalit Langer bestaande vrijwillige (bilaterale) samenwerking gericht op 
ondersteuning ICT met beperkt aantal deelnemers 

Baanbrekers Relatief jonge organisatie voor werk- en inkomen ontstaan uit 
eerdere samenwerkingsverbanden met zeer klein aantal 
deelnemers (3) 

GGD Hart voor Brabant Lang bestaande samenwerking op het gebied van gezondheidszorg 
met veel deelnemers  

 
Per casus zijn de volgende vragen beantwoord: 

- Wat is het karakter van de samenwerking? 
- Hoe is het totstandkomingsproces verlopen? 
- Wat zijn de bevindingen uit de reflectie op de totstandkoming, kaderstelling en 

controle? 
- Welke lessen kunnen uit de casus worden getrokken? 
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5.2 Casus 1: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Naar aanleiding van een onderzoek van de ‘commissie Mans’ 
naar de milieuhandhaving in Nederland (2008) ‘dreigde’ de 
rijksoverheid met vergaande verplichte samenwerking tussen 
gemeenten op dit terrein. Om die verplichting af te wenden hebben VNG en IPO in 2010 
afspraken gemaakt met het Rijk in een zogenaamde ‘packagedeal’. Daarin is afgesproken dat 
de gemeenten en de provincies vrijwillig werken aan een betere borging van de uitvoering 
van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Enerzijds 
door te gaan voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria en anderzijds door de oprichting van 
omgevingsdiensten op het niveau van de Veiligheidsregio’s. De Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant (OMWB, www.omwb.nl) is een openbaar lichaam met als deelnemers 27 
gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Er zijn circa 350 mensen in dienst. De gemeente 
Loon op Zand laat de OMWB alleen de landelijk verplichte taken uitvoeren. De financiële 
inbreng van de gemeente Loon op Zand voor 2015 is circa € 280.000 euro. De gemeente heeft 
een zetel in het algemeen bestuur. 

5.2.1 Totstandkoming en werking 
In 2008 concludeerde de ‘commissie Mans’ dat er onvoldoende zicht en grip is op risicovolle 
situaties, op ketenvraagstukken (afval, asbest, grond etc.) en op milieucriminaliteit. 36  De 
commissie adviseerde onder meer om regionale Handhavingsdiensten voor milieu op te 
richten. In 2010 heeft dit geleid tot een ‘package-deal’ tussen het Rijk, IPO, UvW en de VNG 
om de kwaliteit van de uitvoering beter te borgen aan de hand van kwaliteitscriteria en het 
oprichten van omgevingsdiensten. De omgevingsdiensten moeten voor gemeenten en 
provincies een (landelijk af te spreken) basistakenpakket van taken op het gebied van 
(milieu)vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uitvoeren. 
 
In Noord-Brabant bestonden op dat moment drie milieudiensten en diverse 
samenwerkingsverbanden op het gebied van milieu. In Midden-Brabant was dit het SMB. Op 
initiatief van de provincie Noord-Brabant is er in 2009 een verkennend onderzoek uitgevoerd 
naar de vraag hoe om te gaan met de landelijke ontwikkelingen. Belangrijkste conclusie was 
het voortborduren op de bestaande structuren en een focus op de meest (milieu)risicovolle 
taken.  
 
De ambtenaren van Loon op Zand hebben aangegeven dat in 2010/2011 in Midden-Brabant 
op ambtelijk niveau – en op initiatief van de gemeente Tilburg – de mogelijkheden zijn 
verkend. Daarbij werd al snel duidelijk dat de zogenaamde ‘kritieke massa’ voor een 
omgevingsdienst (minimale omvang om deskundigheid te kunnen borgen) binnen de 
bestaande structuren niet kon worden gerealiseerd. In 2011/2012 is daarom opgeschaald naar 
het niveau van de regio Midden- en West-Brabant en is op ambtelijk niveau een verkennend 
onderzoek verricht.37 De raadsleden en ambtenaren hebben tijdens de werksessie aangegeven 
dat de gemeenteraad over dat traject passief – namelijk door middel van 
raadsinformatiebrieven – is geïnformeerd. Volgens de raadsleden was de vorming van een 
omgevingsdienst toen (nog) geen ‘issue’ op de politieke agenda. Daar kwam pas medio/eind 
2012 verandering in toen het concept-bedrijfsplan, de concept-GR en de conceptbegroting 
van de op te richten dienst werden gepresenteerd.  
 
 

36 Dit werd onder meer veroorzaakt door onvoldoende ‘door te pakken’, te grote verschillen in uitvoering (‘geen level-playing-
field’) en teveel versnippering in de organisatie (veel instanties betrokken). Zie het rapport van de Commissie Herziening 
Handhavingsstelsel VROM-regelgeving, De tijd is rijp, Den Haag: Lifoka kopie & print bv 2008. Het rapport is te downloaden 
via http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/Files/Document/commissiemans.pdf.  
37  Het verkennend onderzoek richtte zich op de verschillende scenario’s voor de inrichting van de organisatie en de 
(bestuurlijk)juridische vormgeving. Bij dit onderzoek zijn de gemeentelijke en provinciale portefeuillehouders betrokken. 
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De discussie spitste zich volgens de raadsleden daarbij vooral toe op de volgende zaken: 
 waar de meerwaarde (nut en noodzaak) van de dienst voor de gemeente Loon op 

Zand in zit; 
 de begroting en financiële consequenties voor de gemeente (hogere kosten voor 

dezelfde werkzaamheden die de gemeente zelf uitvoerde, frictiekosten); 
 waarom het schaalniveau van Midden-Brabant geen optie was; 
 het verplichte karakter en wat de consequenties zouden zijn van afwijzen van het 

voorstel; 
 of de gemeente alleen het verplichte deel (het basistakenpakket) of ook overige taken 

zou inbrengen. 
 
De raadsleden gaven aan dat zij de indruk hadden dat de gemeenteraad voor het blok werd 
gezet. Inhoudelijk en financieel was de raad niet overtuigd van het nut en de noodzaak 
(meerwaarde) van de te vormen dienst. Er werd door de raadsleden veel druk (vanuit het Rijk 
en de provincie) gevoeld om met het voorstel in te stemmen. Dit onder meer met de dreiging 
tot wettelijk ingrijpen: het aanwijzen van de gemeente als witte vlek en het overdragen van de 
bevoegdheid naar provincie (waarbij de kosten bij de gemeente blijven). De gemeenteraad 
heeft uiteindelijk ingestemd met het aangaan van de gemeenschappelijke regeling, maar heeft 
wel tegen de begroting gestemd en alleen de verplichte taken ingebracht. 
 

 
 
 
 

5.2.2 Reflectie in de werksessie op totstandkoming en werking 
De raadsleden gaven aan dat de gemeenteraad zeer laat is betrokken bij het proces dat heeft 
geleid tot de vorming van de OMWB. De raadsleden gaven aan dat zij medio/eind 2012 voor 
het eerst actief betrokken werden. Op dat moment was volgens de raadsleden het ‘point of no 
return’ in feite al bereikt. Op het moment van betrokkenheid werd de gemeenteraad 
bovendien geconfronteerd met gedetailleerde uitwerkingen van de organisatie, de 
gemeenschappelijke regeling en de begroting. De raadsleden gaven voorts aan dat de raad 
zich daarbij niet laat verleiden om vooral op de details in te gaan en dat er kaderstellende 
vragen wat betreft het nut en de noodzaak (in het licht van de publieke zaak en taak) en de 
financiële risico’s zijn gesteld. Er was minder aandacht voor het besturingsmodel en de 
sturingspositie van de gemeente(raad) in de rollen van opdrachtgever en eigenaar. 
 
Het hele traject is onder veel druk van het Rijk en de provincie doorlopen. Daarbij is door de 
staatsecretaris ook herhaaldelijk gedreigd met wettelijk ingrijpen. Feitelijk ontbrak echter de 
basis daarvoor (en nog steeds). De ambtenaren hebben tijdens de werksessie aangegeven dat 
daartegenover door de deelnemers en de stuurgroep ook zeer veel toezeggingen zijn gedaan 
die (achteraf) niet realistisch bleken te zijn, zoals ‘alles wordt beter en goedkoper’. De 
oprichting van de OMWB is een politiek compromis in een ‘vechtproces’ en dat heeft volgens 
de ambtenaren en de raadsleden geleid tot veel ‘weeffouten’ in de constructie en moeizame 
verhoudingen tussen de partijen, ook na de oprichting. 

Afbeelding 5.1: Historie Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
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Er is binnen de gemeente een algeheel gevoel van ‘onbehagen’ rond de OMWB vooral om 
dat de gemeente (de raad) weinig tot niets in te brengen heeft gehad in de totstandkoming én 
omdat de organisatie als zeer gesloten wordt ervaren. Het heeft bestuurlijk en ambtelijk veel 
tijd en energie gekost om hier verbetering in aan te brengen. 
 
Wanneer in de gemeenteraad wordt gesproken over de OMWB gaat het vaak om de (hoge) 
kosten in relatie tot de (kwaliteit) van de uit te voeren basistaken en de financiën van de 
OMWB in het algemeen. De relatie met de OMWB is in die zin dan ook vooral financieel. 
Dat is logisch want daar liggen ook de belangrijkste knelpunten. Vanuit de gemeenteraad en 
de ambtelijke organisatie is er wel de overtuiging dat de OMWB toegevoegde waarde kan 
hebben, maar dat komt nu niet of onvoldoende tot uitdrukking. Vooral de vraag: ‘wat leveren 
de prestaties van de OMWB op voor de omgevingskwaliteit in Loon op Zand?’ blijft 
onbeantwoord. Raadsleden en ambtenaren zetten in dat licht ook vraagtekens bij de 
effectiviteit van de OMWB. 
 
De OMWB is in 2013 van start gegaan, maar blijft in de ogen van de gemeente 
problematisch. Belangrijkste punten blijven de hoge kosten en overschrijding(en) van de 
begroting. Daarnaast blijft de uitvoering achter op het programma. Dit zijn eigenlijk ook de 
belangrijkst thema’s bij de behandeling van de begroting van de OMWB in de gemeenteraad. 
Zo zijn op de begroting van 2014 en 2015 zienswijzen ingediend en heeft de raad niet 
ingestemd met de begroting. Bij de zienswijzen is onder meer ingebracht om eventuele 
efficiëntiewinst van de OMWB terug te laten vloeien naar de gemeenten en een onderzoek te 
laten doen naar het functioneren van de OMWB. In oktober 2014 heeft de gemeente niet 
ingestemd met de begroting van de OMWB en de opdracht aan de OMWB opgeschort, maar 
dat had weinig impact. Een vergelijkbare interventie van Provinciale Staten van de provincie 
Noord-Brabant waarbij de opdracht werd aangehouden, kreeg wel veel aandacht, ook in de 
pers. Inmiddels hebben ook andere gemeenten – waaronder Woensdrecht – een dergelijk 
standpunt ingenomen. De OMWB heeft vervolgens een aantal maatregelen ingezet, 
waaronder een vervanging van het managementteam (2014) en het laten uitvoeren van een 
evaluatie (2015). Bij de meer inhoudelijke rapportages van de OMWB – zoals 
raadsinformatiebrieven over toezicht, handhaving en mandatering – zijn door de 
gemeenteraad in september 2014 en januari en maart 2015 geen vragen gesteld. De (ervaren) 
invloed van de gemeente en de gemeenteraad op de totstandkoming en het functioneren van 
de OMWB is zeer beperkt. De gemeente ziet ook geen directe positieve effecten voor de 
samenleving of het milieu ten opzichte van de situatie dat zij de taken zelf uitvoerde (of liet 
uitvoeren door marktpartijen). De potentie moet er wel zijn, maar komt nu nog niet uit de 
verf. 
 
Bij de gemeenteraad leeft nu vooral de vraag hoe tot een normalisering te komen en hoe het 
(wederzijdse) vertrouwen wordt herwonnen. De gemeenteraad wil meer aan de voorkant 
(financieel en inhoudelijk) kunnen sturen. Bijvoorbeeld als het gaat om prioriteiten van de 
OMWB in het licht van het gemeentelijke beleid (zoals de structuurvisie) of wat de rol en 
positie van de OMWB moet zijn als de Omgevingswet in werking treedt. Voor Loon op Zand 
is verder een belangrijk punt dat de OMWB zelf ‘in controle’ komt en veel transparanter (en 
communicatiever) wordt richting de gemeente. Als ‘lichtpuntje’ wordt in elk geval de 
uitvoering van taken gezien die niet verplicht (basistakenpakket) bij de OMWB zijn 
neergelegd. 

5.2.3 Lessen 
De totstandkoming van de OMWB is een voorbeeld van een samenwerkingsverband dat 
onder grote druk tot stand is gekomen en waarbij de gemeenteraad zeer laat is betrokken. De 
raad heeft bij de behandeling een aantal duidelijke kaderstellende vragen, zowel financieel als 
inhoudelijk, naar voren gebracht. De gemeenteraad heeft bijvoorbeeld vragen gesteld met 
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betrekking tot (de consequenties van) het afwijzen van het voorstel en welke taken (de 
landelijk verplichte taken of ook andere taken) de gemeente bij de OMWB zou moeten 
onderbrengen. Op het moment dat de gemeenteraad werd betrokken in het 
totstandkomingsproces was er eigenlijk al sprake van een voldongen feit. De totstandkoming 
van de OMWB was een moeilijk proces waardoor de gemeente – in vergelijking met de 
overige samenwerkingsverbanden waarin de gemeente deelneemt – een andere relatie heeft 
met de OMWB. Het totstandkomingsproces staat op dit moment dan ook een vergelijkbare 
(genormaliseerde) relatie zoals met de andere samenwerkingsverbanden nog steeds in de weg. 
De invloed van de gemeente op zowel de oprichting als het functioneren van de OMWB is 
zeer beperkt. 
 
Uit de werksessie kunnen de volgende lessen worden geleerd: 

- Gedwongen vormen van samenwerking hebben het risico in zich om te worden 
gereduceerd tot een vaktechnisch (zoals kwaliteitscriteria) en juridisch (rechtsvorm) 
vraagstuk waarover een politiek compromis moet worden gesloten. Financiële 
risico’s (is exploitatie realistisch?) en maatschappelijke nut- en noodzaak kunnen 
daarbij op de achtergrond raken. Reden voor de raad om juist dan vroegtijdig kaders 
te stellen; 

- Juist als de gemeente weinig of geen keuze heeft in de wijze waarop de 
samenwerking wordt georganiseerd, moet de raad zich focussen op de bijdrage van 
de prestaties van de samenwerking aan het realiseren van de eigen doelstellingen en 
ambities. Dit betekent dat de raad ook eisen moet stellen aan de wijze van rapporteren 
en geen genoegen moet nemen met managementrapportages; 

- In een samenwerkingsverband met veel deelnemers heeft een gemeente minder 
invloed. Het is dus belangrijk om bij de inrichting te zorgen dat de gemeente als 
opdrachtgever wel voldoende kan sturen; 

- Voor de gemeenteraad is het belangrijk om ontwikkelingen altijd actief te volgen en 
niet af te wachten tot er een voorstel komt van de trekkers van een 
samenwerkingsinitiatief; 

- Bij grote samenwerkingsverbanden is het des te belangrijker dat de 
samenwerkingsorganisatie open is in haar communicatie en over voldoende 
bestuurlijke sensitiviteit beschikt. Soms is het mogelijk belangrijker om eerst de juiste 
mensen op de juiste plek te zetten en pas daarna de inhoudelijke en organisatorische 
uitwerking te doen; 

- Als wantrouwen bij de totstandkoming van de samenwerking leidt tot het 
gedetailleerd vastleggen van afspraken in een gemeenschappelijke regeling, 
bedrijfsplan en dienstverleningsovereenkomsten, zal dit het wantrouwen eerder 
versterken dan dat het helpt de verhoudingen te normaliseren. 

5.3 Casus 2: Equalit 

In 2007 heeft de gemeente Oosterhout een Shared Service-center ICT 
opgericht onder de naam ‘Equalit’ (www.equalit.nl). Van daaruit wordt een 
full-service op ICT-gebied geleverd aan het werkvoorzieningsbedrijf !Go, 
de OMWB en zeven andere gemeenten – inclusief Oosterhout zelf – die 
een gemeenschappelijke regeling met Oosterhout zijn aangegaan. De 
gemeente Loon op Zand heeft sinds 2009 de ICT volledig bij Equalit ondergebracht. De 
dienstverlening bestrijkt het gehele terrein van advisering, systeem- en werkplekbeheer, 
informatieveiligheid, ontwikkeling en de inkoop van hardware.38 De dienstverlening vindt 
plaats op basis van een SLA (Service Level Agreement) en PDC (Product Diensten 

38 De inkoop van software gebeurt door de gemeente zelf. 
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Catalogus). In totaal werken tien organisaties samen binnen Equalit. De kosten voor 2015 (de 
samenwerking met Equalit, licenties, software, kapitaal lasten diverse applicaties) bedragen 
circa € 1,5 miljoen.  

5.3.1 Totstandkoming 
Equalit is in 2002 door de gemeente Oosterhout opgericht in het kader van de samenwerking 
met Oisterwijk op ICT-gebied. De aansluiting van Loon op Zand kwam in 2007 in beeld. De 
gemeente liep tegen de grenzen van haar ICT aan (onder meer te gesloten en weinig flexibele 
systemen). De gemeente voorzag dat zij niet zelfstandig tot een passende ICT-oplossing zou 
kunnen komen. Er werd toenadering gezocht tot Tilburg. Samenwerking was echter alleen 
mogelijk onder voorwaarde dat Loon op Zand zou aansluiten op de systemen van Tilburg. Dit 
zou echter de eigen keuzevrijheid in bijvoorbeeld pakketten en inrichting digitale 
dienstverlening te veel beperken. 
 
In 2008 zijn de gesprekken gestart met Equalit. Parallel daaraan is de raad geïnformeerd (o.a. 
door een informatieavond te organiseren). Enerzijds over ontwikkelingen op ICT-gebied en 
wat de keuzes zijn die de gemeente moet maken. Niet alleen technisch maar ook bestuurlijk 
(bijvoorbeeld visie op dienstverlening). Anderzijds over het perspectief van Equalit. 
 
De overgang in 2009 is zowel technisch, inhoudelijk als qua personeel in de ogen van de 
gemeente soepel verlopen. In de gemeenteraad heeft wel een (stevig) debat plaatsgevonden 
over de overgang van het personeel naar de ICT-afdeling van Oosterhout. Van de drie 
medewerkers die de gemeente zelf in dienst had zijn er twee overgegaan naar de gemeente 
Oosterhout (en is er één van baan gewisseld). 
 
Met het oog op de verdergaande oriëntatie op de inzet van haar ICT (en digitale 
dienstverlening) en de samenwerking in de regio heeft de gemeente de overeenkomst met 
Equalit in 2011 ‘pro forma’ opgezegd. Niet vanwege ontevredenheid (tevredenheid was en is 
zeer hoog) maar vanwege de vraag of verdergaande samenwerking met Waalwijk of Tilburg 
voordelen kon bieden en hoe het contract met Equalit daarin zou passen. In de gemeenteraad 
is die discussie vooral gevoerd rond de visie op digitale dienstverlening naar burgers. 
Uiteindelijk is de conclusie getrokken dat samenwerking met Waalwijk (of Tilburg) meer 
nadelen dan voordelen bood voor de gemeente. De overeenkomst met Equalit is daarop weer 
gesloten. 
 

 
 

5.3.2 Reflectie in de werksessie op totstandkoming en werking 
De samenwerking is op basis van een lichte gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat de 
gemeente niet als direct risicodragend eigenaar in de samenwerking zit maar vooral als 
opdrachtgever. De risico’s voor de gemeente Oosterhout (als gastheer) worden afgedekt in de 
(meerjarige) contracten. Dit geeft de raad het gevoel dat de gemeente voldoende kan sturen. 
 
Met Equalit is een stevige en flexibele shared service neergezet voor de beheer en 
ontwikkeling van ICT en digitale informatievoorziening/dienstverlening. De kracht en 

Afbeelding 5.2: Historie Equalit 
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expertise zit bij de gemeente Oosterhout. In de praktijk betekent dat weleens dat Equalit ‘op 
de troepen vooruitloopt’. Bijvoorbeeld als het gaat om de aanschaf van applicaties. De 
ervaring is dat Equalit daarin wel de goede keuzes maakt (waar de gemeente voordeel van 
heeft), maar dat de gemeente daar in het denkproces wel wat meer in meegenomen zou 
kunnen worden. 
In meer algemene zin speelt de vraag wat de implicaties zijn van deze samenwerking op het 
moment dat de gemeente Loon op Zand gaat herindelen met een gemeente die geen gebruik 
maakt van Equalit. 
 
De gemeenteraad heeft niet altijd goed zicht op de kosten die worden gemaakt voor ICT. 
Deze zijn in elk geval hoog. Maar door de wijze waarop de raad in het proces wordt 
betrokken bij de inhoudelijke afwegingen (zoals digitale dienstverlening) en door de hoge 
klanttevredenheid, is er meer dan voldoende vertrouwen in de organisatie. 
 
De gemeenteraad staat in de regel uitgebreid stil bij de behandeling van voorstellen rond 
Equalit, bijvoorbeeld bij de verlenging van contracten, nieuwe investeringen (in software) in 
juli 2014 of het ontwikkelen van een visie op informatisering en ICT in april 2015. In alle 
gevallen stemt de raad uiteindelijk unaniem in met de door Equalit i.c. het college gedane 
voorstellen. Het belangrijkste effect van Equalit is voor raadsleden de hogere 
betrouwbaarheid en flexibiliteit van de ICT-omgeving waarover de gemeente nu kan 
beschikken, zowel richting bedrijfsvoering als richting (burger)dienstverlening. Dat ook 
gecombineerd met beheerbaarheid van de kosten. 

5.3.3 Lessen 
Equalit is een vorm van samenwerking die van onderop is ontstaan. De samenwerking heeft 
primair betrekking op ondersteunende processen maar heeft indirect wel effect op het 
‘presteren’ van de gemeente. Bijvoorbeeld als het gaat om de dienstverlening naar burgers. 
Bovendien is er een aanzienlijk budget. De gemeenteraad vindt dat hij zijn kaderstellende en 
controlerende rol ten aanzien van Equalit voldoende kan uitoefenen. De raad is voldoende 
betrokken bij de organisatie onder meer door de wijze van communicatie van en over Equalit. 
De casus heeft een aantal lessen voor andere samenwerkingsverbanden opgeleverd: 

- Ook bij ´uitvoeringssamenwerking´ speelt kaderstelling een belangrijke rol. De raad 
moet elke vorm van samenwerking vooral beoordelen vanuit de maatschappelijke 
opgaven (en niet in de bedrijfsvoering te duiken); 

- Het is belangrijk om over de informatievoorziening en wijze en inhoud van 
rapporteren vooraf duidelijke afspraken te maken én korte lijnen te onderhouden. 
Vooral dat laatste draagt eraan bij dat je elkaar goed kent en begrijpt; 

- Vroegtijdige betrokkenheid van de raad op het niveau van de maatschappelijke 
functie van de uitvoering van taken – ook al zijn dit in eerste instantie ondersteunend 
– is cruciaal voor een effectieve en efficiënte kaderstelling en controle. Gebeurt dat 
niet, dan is de kans aanwezig dat de gemeenteraad te veel in detail moet gaat treden; 

- Een slagvaardige organisatie hoeft geen zware juridische constructie te zijn. De 
juridische vorm is dus niet het vertrekpunt, maar het sluitstuk van de keuzes die 
worden gemaakt in de opgaven van de samenwerking, de besturing en het 
financieringsmodel; 

- Samenwerking van onderop biedt een stevigere basis voor stabiliteit en effectiviteit 
van een organisatie dan samenwerking die wordt opgelegd. Hou dus zelf ook de regie 
als gemeente; 

- Regelmatig contact tussen samenwerkingsorganisatie en gemeente(raad) versterkt het 
onderlinge begrip en wederzijdse belang en vertrouwen. Dan anticipeert de 
samenwerkingsorganisatie met haar voorstellen meer op de wensen van de raad en 
kan deze meer op afstand blijven.  
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5.4 Casus 3: Baanbrekers 

Baanbrekers (www.baanbrekers.org) is een 
gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam op 
het gebied van werk- en inkomen die de gemeenten Loon 
op Zand, Heusden en Waalwijk vrijwillig zijn aangegaan. 
Baanbrekers is op 1 januari 2013 ontstaan uit de fusie van de voormalige intergemeentelijke 
sociale dienst (ISD) en de voormalige sociale werkvoorziening WML. Baanbrekers is 
integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet (de WWB en alle 
mensen met een arbeidsbeperking die niet langer in aanmerking komen voor Wajong of 
WSW). De gemeente Loon op Zand is met twee wethouders en twee raadsleden 
vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van Baanbrekers. De bijdrage van de gemeente 
Loon op Zand aan Baanbrekers bedraagt in 2015 naar schatting ruim 1 mln. Euro. 

5.4.1 Totstandkoming 
De gemeenten Loon op Zand, Heusden en Waalwijk werken al enkele decennia samen in de 
sociale werkvoorziening WML. In 2004 zijn de gemeenten ook gaan samenwerken met de 
sociale diensten. Directe aanleiding was de invoering van de Wet structurering 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). Vanwege het directe burgerbelang en het 
grote financiële belang van de gemeente (15% van de gemeentelijke begroting) is toen 
besloten om ook raadsleden een zetel te geven in het algemeen bestuur van deze 
gemeenschappelijke regeling. 
 
De insteek was van meet af aan dat de intergemeentelijke sociale dienst (ISD) een ‘moderne’ 
dienst zou zijn. De focus moest niet zozeer liggen op het verstrekken van uitkeringen (zorg) 
maar op het begeleiden van mensen naar werk. Daarbij werd ook de samenwerking tussen 
WML en ISD gezocht. De verschillen van inzicht in focus en besturing van beide organisaties 
(bestuurs- en directieniveau) waren op dat moment te groot om aan fusie te kunnen denken. 
 
Bedrijfsmatig functioneerde de WML tot 2008 goed en werd er winst gemaakt. Deels kon dit 
omdat bij WML een brede groep mensen werkzaam was, waarvan een belangrijk deel met 
weinig of geen afstand tot de arbeidsmarkt. Deze ‘productieve groep’ begon echter langzaam 
uit te stromen (pensionering). Daarnaast werd de WSW indicering aangescherpt. Hierdoor 
kreeg het bedrijf medewerkers die moeilijker plaatsbaar waren bij werkgevers. De organisatie 
was mede daardoor niet meer kostendekkend en moest gaan interen op de reserves. 
Bovendien had de WML in 2008 ook te maken met veranderende marktomstandigheden (het 
aantal opdrachten liep terug). 
 
In 2009/2010 was er veel onrust. Zowel financieel (stijgende tekorten), als personeel 
(ontevredenheid over de leiding) als commercieel (mogelijke samenwerking met VEBEGO 
bij de facilitaire tak). Dit leidde tot een bestuurscrisis en als gevolg daarvan in 2010/2011 tot 
een hernieuwd onderzoek naar de mogelijke fusie van WML en de ISD. 
 
In de verkenning die daarop volgde zijn drie randvoorwaarden voor fusie geformuleerd: 

- minder kosten; 
- ontschotting tussen werk en inkomen, dat wil zeggen processen ISD en WML; 
- focus op het arbeidsfit maken mensen en het benutten van de infrastructuur/het 

netwerk van WML. 
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In 2011 is het fusiebesluit genomen en op basis daarvan is de vorming van de nieuwe 
organisatie uitgewerkt. Het daaropvolgende fusieproces is aangestuurd vanuit een bestuurlijk 
en een ambtelijk trio van de drie gemeenten. Baanbrekers is op 1 januari 2013 als nieuwe 
organisatie van start gegaan.  

5.4.2 Reflectie in de werksessie op totstandkoming en werking 

 
Als geheel vindt de gemeenteraad dat hij goed is betrokken in het proces rond de oprichting 
van Baanbrekers. Dit gold ook al bij de oprichting van de ISD. De bezetting van 
bestuurszetels door raadsleden zijn ook een afspiegeling van die betrokkenheid. 
 
Als een belangrijke succesfactor wordt de synergie tussen de bestuurlijke trekkers genoemd. 
Enerzijds vanwege hun visie op de samenwerking en anderzijds vanwege hun goede 
samenspel en het vermogen om goed te communiceren naar de raad en naar de directeuren 
van WML en de ISD. Dit geldt op vergelijkbare wijze ook voor de betrokken ambtenaren. 
 
De discussies en afwegingen in de gemeenteraad waren weinig politiek maar vooral gericht 
op de (rationele) afweging van de keuzes. Dit is waarschijnlijk ook terug te voeren op het 
goed meenemen van de raad in het proces en het vertrouwen dat de bestuurlijke trekkers in 
brede zin genoten. Er was een gezamenlijke drive om een moderne integrale organisatie voor 
werk- en inkomen te realiseren. 
 
De gemeenteraad was voor de fusie zeer verschillend betrokken bij WML en de ISD. Van de 
ISD had de raad een vrij goed beeld, zowel financieel als inhoudelijk (prestaties, organisatie 
etc.). Voor WML was tot 2008 relatief weinig aandacht; er werd winst gemaakt en daarmee 
was er voldoende vertrouwen in de organisatie. De koers of koerswijzigingen van WML 
leverden in de regel ook weinig discussie op. 
 
Bij de start van het fusietraject was het nog een discussiepunt of de bestuurszetels die 
raadleden bekleden in de ISD ook in de nieuwe organisatie zouden moeten blijven bestaan. 
Vooral vanuit de gemeente Waalwijk werden daar vraagtekens bij geplaatst. Doordat dit 
‘issue’ vroegtijdig is opgelost (ook bij Baanbrekers hebben raadsleden een zetel in het 
bestuur) waren de machtsverhoudingen geen issue meer in het vervolgproces. 
 

Afbeelding 5.3: Historie Baanbrekers 
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De cliëntenparticipatie is in het proces wat minder gelukkig verlopen. Bij de fusie bleek dat 
de WWB kamer en de WSW kamer weinig begrip hadden voor elkaar. De samenwerking 
tussen beide partijen verliep dan ook moeizaam.39 Wat betreft de cliëntenparticipatie lag de  
focus vooral op het organiseren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
(klassieke benadering) en (nog) niet op het arbeidsfit maken van mensen en de relatie tussen 
werk en zorg. 
 
Baanbrekers wordt op dit moment gezien als een goed draaiende en transparante moderne 
organisatie voor werk- en inkomen waaraan een gedegen (en breed gedragen) visie ten 
grondslag ligt. Bij de behandeling van de jaarstukken of presentatie van de strategie is de 
financiële component dominant. Vooral het financieringsmodel is een zorgpunt. Dit heeft 
vooral te maken met het ontoereikend zijn van de middelen die de gemeenten van het Rijk 
ontvangen, waardoor gemeenten (meer) moeten bijleggen. Er zullen verdere herstructurering 
en mogelijk verdergaande politieke afwegingen (zoals hoe omgaan met beschut werk?) nodig 
zijn, ook omdat de reserves volledig zijn ingeteerd. Dat is ook de reden waarom de raad 
kritisch is op het ontbreken van de jaarrekeningen van de joint venture WML facilitair. 
Raadsleden zien wel dat Baanbrekers probeert innovatief te zijn door niet alleen inkomsten te 
genereren uit productie en facilitaire diensten (WML-facilitair) maar ook ‘hightech’ diensten 
zoals een ‘cleanroom’ te ontwikkelen. Over de marktstrategie verschillen binnen de raad de 
meningen maar vooralsnog volgt de raad de voorstellen van Baanbrekers onder de toezegging 
dat de begroting 2015-2018 taakstellend is voor Baanbrekers en dat de raad periodiek wordt 
geïnformeerd om haar controlerende taak uit te voeren. 

5.4.3 Lessen 
Baanbrekers is een voorbeeld van een samenwerkingsverband dat is voortgekomen uit 
eerdere samenwerkingsverbanden. Het proces werd daarbij gedreven door een negatieve 
noodzaak (crisis WML) en een positieve noodzaak (wens tot integratie en modernisering van 
de sociale werkvoorziening). Mede door de positie van raadsleden in het bestuur van de ISD 
én de bestuurlijke en ambtelijke synergie hadden de raden van meet af aan een actieve 
kaderstellende rol in het proces en invloed op de uiteindelijke vormgeving (inclusief 
besturingsmodel) van Baanbrekers. Uit de casus kunnen de volgende lessen worden gehaald: 

- Bij de afweging of raadsleden direct een zetel in het bestuur van een verbonden partij 
moeten krijgen, moeten zowel de omvang van het financiële belang als de directe 
relevantie voor de burger een grote rol spelen; 

- De synergie tussen de gemeenten en de trekkers van een samenwerkingsproces en de 
synergie tussen de raad en het college zijn belangrijke succesfactoren voor de 
totstandkoming en de duurzaamheid van de samenwerking. Benoeming van adequate 
personen met de juiste drive is daarbij essentieel, de focus kan dan liggen op de 
inhoud; 

- De vertrouwensbasis tussen de deelnemers in de samenwerking bepaalt in sterke mate 
in hoeverre de inrichting van het besturingsmodel en de juridische verankering 
dichtgetimmerd wordt.  

  

39 Bovendien verliep de cliëntenparticipatie vanuit de WSW kamer niet goed. De meeste mensen in de klantenkamer WSW 
waren ook lid van de OR wat het lastig maakte om de belangenbehartiging van het personeel te scheiden van de advisering in het 
kader van de WSW. De cliëntenparticipatie vanuit de WWB kamer verliep wel goed.  
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5.5 Casus 4: GGD Hart voor Brabant 

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hart voor Brabant 
(www.ggdhvb.nl) betreft een verplichte samenwerking op basis van een 
gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam waaraan 27 
gemeenten deelnemen. Bij de GGD Hart voor Brabant werken circa 750 mensen. De 
gemeente koopt verschillende soorten zorgproducten in bij de GGD. Daarbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen een ‘basispakket’ dat verplicht moet worden afgenomen en een 
‘pluspakket’ met producten en diensten die op verzoek (kunnen) worden geleverd. De 
gemeente is met één zetel in het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant 
vertegenwoordigd. Voor het basispakket betaalt de gemeente een bedrag per inwoner. Voor 
de overige taken betaalt de gemeente naar rato (afhankelijk van de diensten en producten die 
worden afgenomen). De kosten voor de gemeente voor 2015 bedragen circa € 700.000. 

5.5.1 Totstandkoming 
De basis voor de GGD is in 1920 gelegd in de gemeente Tilburg met de oprichting van een 
gezondheidsdienst. Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden in steeds meer gemeenten 
gezondheidsdiensten. In de periode 1972-1987 fuseerden deze tot zeven Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdiensten (GGD’s). In 2001 zijn de GGD’s van Midden-Brabant, de Meijerij en 
Brabant Noordoost gefuseerd tot de GGD Hart voor Brabant. 
 
In de periode 2001 tot en met 2014 heeft er geen bijzondere besluitvorming meer 
plaatsgevonden rond de GGD Hart voor Brabant. De controle op het functioneren van de 
GGD door de gemeenteraad is vooral financieel van aard. Het accent ligt vooral op 
bezuinigen binnen de taakstelling en op optimalisering van organisatie en uitvoering. De 
beleidsrelevantie – in elk geval in de subregio Midden-Brabant – is sinds 2001 relatief laag. 
Op gezette tijden geeft de GGD wel voorlichting over ontwikkelingen en de stand van zaken. 
In 2013 is dat bijvoorbeeld gedaan ten aanzien van de kerntakendiscussie. 
 
Vanwege de financiële taakstelling neemt de beleidsrelevantie in 2014/2015 weer toe. De 

GGD heeft bij de (ontwerp)begroting voor 2016 drie scenario’s gevoegd om een taakstelling 
van 1,2-1,7 mln euro te realiseren. De scenario’s variëren op de omvang van het basispakket, 
besparing op huisvesting en de soberheid van uitvoering van diensten. Daarnaast wordt een 
scenario gepresenteerd waarbij een deel van de bezuiniging (400.000 euro) als ombuiging 
wordt gebruikt om te investeren in innovatie van producten en diensten. 

5.5.2 Reflectie in de werksessie op totstandkoming en werking 
Tot 2014/2015 heeft de GGD Hart voor Brabant relatief weinig aandacht gehad vanuit de 
gemeenteraad. De organisatie functioneert goed, heeft aanzien en vertrouwen (professioneel) 
en beleidsmatig waren er geen grote vraagstukken in de deelregio. Het belangrijkste 
maatschappelijke effect dat raadsleden zien is het mede borgen van de basisgezondheidszorg. 
De gemeenteraad ziet vooral ook de risico’s voor de gezondheid op het moment dat de GGD 
bepaalde taken – zoals aandacht voor infectieziekten – soberder gaat uitvoeren. 

Afbeelding 5.4: Historie GGD Hart voor Brabant 
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In 2014 is wel discussie geweest over een voorstel van de GGD tot het verhogen van de 
afdracht door de gemeente. De gemeenteraad volgde in die discussie het voorstel van het 
college (als lid van het AB) om daar niet mee in te stemmen.  
 
Alhoewel de taakstelling op zichzelf niet ter discussie staat, voelt de gemeenteraad zich in 
2015 enigszins overvallen wat betreft de bezuinigingsscenario’s. Hierbij spelen de volgende 
overwegingen een rol: 

- Het proces van het uitwerken van de scenario’s is waarschijnlijk al ergens medio/eind 
2014 gestart. De vraag is waarom de gemeenteraad daar toen niet in is gekend of 
geconsulteerd. Het gaat immers niet alleen om bedrijfsmatige keuzes 
(kosteneffectiviteit) maar ook om beleidsmatige keuzes waarvoor de raad de kaders 
stelt. De gemeenteraad had bijvoorbeeld betrokken kunnen worden door een 
informatieavond (zoals bij de kerntakendiscussie in 2013) te organiseren; 

- In hoeverre heeft de gemeenteraad nog keuzeruimte en zijn de scenario’s wel 
realistisch? Als de diensten uit het basispakket worden gehaald – en het 
maatschappelijk belang ervan groot is – zullen gemeenten daarvoor toch kosten 
moeten maken; 

- Is wel voldoende gekeken naar de cumulatie van effecten voor de burgers? Het gaat 
hierbij om kwetsbare burgers en/of gezinnen met meerdere problemen en niet alleen 
om de versobering van de GGD-diensten; 

- Het niet (tijdig) betrekken van de gemeenteraad wordt ook gezien als een gemiste 
kans in het proces om vooraf (beleidsmatig) kaders te stellen. Het gaat om een 
afweging met maatschappelijke gevolgen en hiervoor is ook de steun van de politiek 
nodig. De politiek moet dan ook voldoende vertrouwen hebben in de organisatie om 
de keuzes uiteindelijk maatschappelijk te kunnen verantwoorden. 

5.5.3 Lessen 
De GGD is een vorm van samenwerking die al zeer lang bestaat en qua taakstelling redelijk 
scherp is afgebakend. Het is ook een vorm van samenwerking die lange tijd ‘beleidsarm’ is 
geweest en waarbij de focus en betrokkenheid van de gemeenteraad vooral was gericht op de 
financiële taakstelling. Dat verandert met de nieuwe taakstelling. Daar speelt echter ook de 
samenloop met de ontwikkelingen in het sociale domein in zijn algemeenheid een rol. Het is 
daarmee ook een voorbeeld van knelpunten die kunnen ontstaan als afwegingen binnen een 
samenwerkingsverband te sectoraal – dat wil zeggen los van de integrale maatschappelijke en 
bestuurlijke context – plaatsvinden. Lessen die uit de casus kunnen worden getrokken: 

- Ook al loopt de samenwerking al lange tijd goed, hou altijd zicht op de context en 
ontwikkelingen. Wat bedrijfsmatige keuzes lijken kunnen beleidsmatige keuzes 
blijken; 

- Het lijkt verstandig om voor samenwerkingsverbanden die in een ‘beheersfase’ zitten, 
een ‘APK-programma’ op te stellen: het periodiek tegen het licht houden van het nut 
en de noodzaak, inrichting etc. ook wegens veranderingen in maatschappelijke 
opgaven én ontwikkelingen op andere terreinen; 

- Om de kaderstellende – en de controlerende – taak goed te kunnen uitoefenen moet 
de gemeenteraad zelf de regie houden over de informatiepositie en waar nodig ook 
buiten de planning en controle-cyclus zelf initiatief nemen om zicht te houden op de 
samenwerking. Goede contacten met en een open houding van de 
samenwerkingsorganisatie zijn daarbij een pré. 
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5.6 Samenvatting 

Om een goed beeld te krijgen van de participatie van de gemeente Loon op Zand in 
samenwerkingsverbanden zijn vier samenwerkingsverbanden – de OMWB, Equalit, 
Baanbrekers en de GGD Hart voor Brabant – nader bestudeerd. Daarbij is vooral naar de 
governance van de samenwerkingsverbanden en de rol en positie van de gemeenteraad 
gekeken.  
 
De OMWB is een voorbeeld van een samenwerkingsverband dat onder grote druk tot stand is 
gekomen en waarbij de gemeenteraad zeer laat is betrokken. Daarnaast is er in de gemeente 
een algeheel gevoel van ‘onbehagen’ rond de OMWB. Vooral omdat de gemeenteraad weinig 
tot niets in te brengen heeft gehad in de totstandkoming van het samenwerkingsverband, de 
kosten erg hoog zijn, de begroting wordt overschreden, terwijl de uitvoering achterblijft op 
het programma én de organisatie als zeer gesloten wordt ervaren. 
 
Equalit is een vorm van samenwerking die van onderop is ontstaan. De gemeenteraad lijkt 
goed op het kaderstellende en controlerende niveau te zijn aangehaakt. De gemeenteraad 
heeft niet altijd goed zicht op de kosten voor ICT. Gebleken is echter dat – door de wijze 
waarop de raad in het proces wordt betrokken bij de inhoudelijke afwegingen (zoals digitale 
dienstverlening) en door de hoge klanttevredenheid – er meer dan voldoende vertrouwen is in 
de organisatie. 
 
Baanbrekers is een voorbeeld van een samenwerkingsverband dat is voortgekomen uit WML 
en de ISD. De gemeenteraad vindt dat hij goed is betrokken in het proces rond de oprichting 
van Baanbrekers. Mede door de positie van raadsleden in het bestuur van de ISD én de 
bestuurlijke en ambtelijke synergie hadden de raden van meet af aan een actieve 
kaderstellende rol in het proces. De gemeente ziet Baanbrekers als een goed draaiende en 
transparante moderne organisatie voor werk- en inkomen waaraan een gedegen (en breed 
gedragen) visie ten grondslag ligt. Het financieringsmodel van Baanbrekers is wel een 
aandachtspunt, omdat de middelen die de gemeenten van het Rijk ontvangt ontoereikend zijn. 
 
De GGD is een vorm van samenwerking die al zeer lang bestaat en qua taakstelling redelijk 
scherp is afgebakend. Tot 2014/2015 heeft de GGD relatief weinig aandacht gehad vanuit de 
gemeenteraad. Vanwege de financiële taakstelling neemt de beleidsrelevantie in 2014/2015 
weer toe. De GGD heeft bij de (ontwerp)begroting voor 2016 namelijk drie scenario’s 
gevoegd om een taakstelling van 1,2-1,7 mln. euro te realiseren. Alhoewel de taakstelling op 
zichzelf niet ter discussie staat, voelt de gemeenteraad zich enigszins overvallen wat betreft 
de bezuinigingsscenario’s. De (ontwerp)begroting met scenario’s is een voorbeeld van 
knelpunten die kunnen ontstaan als afwegingen binnen een samenwerkingsverband te 
sectoraal – dat wil zeggen los van de integrale maatschappelijke en bestuurlijke context – 
plaatsvinden. 
 
Uit de werksessies kunnen wat betreft de governance en effectiviteit van de 
samenwerkingsverbanden en de rol en positie van de gemeenteraad de volgende lessen 
worden geleerd:  

- Het is belangrijk om de raad (zo vroeg mogelijk) aan de voorkant van het proces te 
betrekken. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat de gemeenteraad haar 
kaderstellende rol te laat en te veel in detail oppakt; 

- Ook bij ´uitvoeringssamenwerking´ speelt kaderstelling een belangrijke rol. De raad 
moet elke vorm van samenwerking vooral beoordelen vanuit de maatschappelijke 
opgaven (en niet te veel duiken in de bedrijfsvoeringszaken); 

- Daarnaast is het belangrijk om wat de informatievoorziening betreft, hierover 
duidelijke afspraken te maken. Een samenwerkingsrelatie waarbij sprake is van korte 
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lijnen, een goede communicatie en gemeenten die elkaar goed kennen heeft een 
positieve invloed op de informatievoorziening aan de raad over het betreffende 
samenwerkingsverband; 

- De gemeente kan haar eigenaarsrol gebruiken door aan te geven wat voor informatie 
hij van het desbetreffende samenwerkingsverband wenst te ontvangen. Op die manier 
kan de raad rapportages ontvangen die meer zijn vertaald naar de lokale kaders 
(doelstelling, financiën); 

- Om die kaderstellende – en de controlerende – taak goed te kunnen uitoefenen is het 
belangrijk dat de raad zijn eigen informatiepositie ook los van de reguliere P&C-
cyclus organiseert; 

- Voor de gemeenteraad is het belangrijk om zich bewust te zijn van wat er gebeurt en 
zicht te houden op de ontwikkelingen die zich op de achtergrond van de 
samenwerking (op verschillende terreinen) voordoen. Daarnaast is het belangrijk om 
altijd zicht te houden op de strategische agenda. 

- Er is niet altijd een duidelijk inzicht wat de bijdrage van de prestaties van 
samenwerkingsverbanden is en de bijdrage daarvan aan de gemeentelijke ambities. 
Naarmate de ambities een meer operationeel karakter hebben – zoals bij Equalit – is 
dit inzicht wel groter. 

- De invloed (sturingseffectiviteit) van de gemeente op de samenwerking is zeer 
wisselend. Bij de kleine samenwerkingsverbanden die van onderop ontstaan, is de 
invloed duidelijk aanwezig bij de oprichting of herijking. Bij de OMWB en in iets 
mindere mate de GGD is de invloed als eigenaar/deelnemer beperkt. De 
gemeenteraad en het college hebben in grote lijnen eenzelfde visie op de 
samenwerkingsverbanden. Er kan dus moeilijk worden gesproken van een specifieke 
invloed van de raad op de samenwerking.  
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6 TOTAALBEELD 
 
Aan de hand van het in hoofdstuk 2 geschetste referentiekader komen we tot een volgend 
(samenvattend) totaalbeeld van de effectiviteit en governance rond de samenwerking waarin 
de gemeente Loon op Zand deelneemt. 
 
 Referentiepunt Samenvatting praktijk 
Beleidskader   
Kader voor 
samenwerking 

• Er is een beleidskader voor toetreding, 
inrichting en besturing 
samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld een 
nota verbonden partijen. 

De visie van de gemeente op de motieven en 
schaal van samenwerking is neergelegd in de 
Visie op samenwerking van 2013 en de 
Kadernota 2014-2017.De gemeente beschikt niet 
over een nota ‘verbonden partijen’ voor de 
keuzes rond de inrichting (zoals de besturing en 
positie van de raad). 

Afwegingsproces   
Het maken van 
keuzes en 
transparantie van 
gemaakte keuzes 

• Er is (helder) gemotiveerd) waarom gekozen 
is voor een bepaalde variant (inhoud, 
organisatie etc.) van samenwerking. 

• Alternatieven zijn voldoende voor het 
voetlicht gebracht. 

• Er is een risicoanalyse en/of scenario-
analyse uitgevoerd. 

Ten aanzien van de samenwerkingsverbanden 
waarin de gemeente deelneemt is over het 
algemeen helder aangegeven waarom voor een 
bepaalde variant van samenwerking is of moest 
worden gekozen. Deze informatie is niet (altijd) 
openbaar, maar is wel bij de gemeente schriftelijk 
vastgelegd in raadsverslagen, preadviezen, 
adviesnota’s en andere documenten voor de 
gemeente (raad). De besluitvorming vindt per 
geval (ad hoc) plaats. 
 
Het afwegen van alternatieven voor bijvoorbeeld 
de vorm van samenwerking of de inrichting van 
de governance (en de rollen die de gemeente 
heeft) wordt als lastiger ervaren. Het verschilt per 
samenwerkingsverband of en zo ja in hoeverre 
alternatieven voldoende voor het voetlicht zijn 
gebracht. De gemeente hecht er wel belang aan 
en kijkt bij iedere samenwerkingsrelatie die 
wordt aangegaan of er alternatieven zijn. Ten 
aanzien van de oprichting van de 
omgevingsdienst is bijvoorbeeld gekeken of 
samenwerking in de regio Midden Brabant tot de 
mogelijkheden behoorde. Bij de samenwerking 
op het gebied van ICT is gekeken of 
samenwerking met de gemeente Tilburg of 
Waalwijk mogelijk was. 
  
De mate waarin risicoanalyses worden gemaakt 
of scenario’s worden vergeleken wisselt sterk. 
Deels hangt dit ervan af of bijvoorbeeld het 
samenwerkingsverband of het college 
verschillende scenario’s voorlegt (bijvoorbeeld 
bij de GGD). Deels hangt dit ook af van de 
politieke gevoeligheid en het gepercipieerde 
maatschappelijke belang (zoals bij Baanbrekers) 
en van de ruimte die er (ogenschijnlijk) is voor 
alternatieven (zoals bij de OMWB). 

Betrokkenheid 
gemeenteraad  

• De raad is vroegtijdig betrokken geweest en 
heeft duidelijke afwegingen kunnen maken 
bij het oprichten van/toetreden tot een 
samenwerkingsverband. 

Het college betrekt de gemeenteraad over het 
algemeen goed bij de oprichting van en 
toetreding tot een samenwerkingsverband. Het 
verschilt wel per samenwerkingsverband hoe het 
proces van besluitvorming rond de oprichting van 
en toetreding tot het samenwerkingsverband 
verloopt. De grootste betrokkenheid ervaren de 
raadsleden bij de oprichting van Baanbrekers. De 
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 Referentiepunt Samenvatting praktijk 
gemeenteraad heeft het gevoel het minst 
betrokken te zijn bij het ontstaan van de OMWB. 

Inrichting   
Opdracht 
samenwerking 

• Het is helder welke prestaties het 
samenwerkingsband moet behalen om het 
doel waarvoor deze is opgericht te bereiken 
en hoe de samenwerking bijdraagt aan de 
realisatie van de gemeentelijke doelen en 
ambities. 

De verwachte prestaties van de 
(uitvoerings)samenwerking zijn over het 
algemeen helder. De feitelijke prestaties en hun 
bijdrage aan het realiseren van de gemeentelijke 
ambities veel minder. Bij de vrijwillige en 
kleinschalige samenwerking is deze relatie 
volgens raadsleden duidelijker dan bij de grote 
(opgelegde) vormen van samenwerking.  

Besturingsmodel • Het besturingsmodel is voldoende 
transparant als het gaat om: 
- het onderscheiden van de rollen 

eigenaar/opdrachtgever; 
- de bezetting van zetels; 
- de rol en de positie gemeenteraad; 
- de concrete mogelijkheden/ 

instrumenten om te sturen. 
• De directe en indirecte 

sturingsmogelijkheden voor de gemeente en 
de raad zijn voldoende duidelijk/bekend. 

• De sturingsmogelijkheden zijn in balans met 
de besturingsbehoefte en mogelijke risico’s 
van de gemeente. 

De inrichting van het besturingsmodel gebeurt ad 
hoc en hangt mede af van de keuzeruimte die de 
gemeente heeft (bij de OMWB was deze 
bijvoorbeeld zeer beperkt). Er wordt geen 
expliciet onderscheid gemaakt in de verschillende 
rollen die de gemeente in de samenwerking heeft 
(opdrachtgever, eigenaar, partner). Er wordt meer 
gesproken van de bestuurlijke positie in zijn 
algemeenheid. Bij de invulling van bestuurszetels 
wordt veelal voor een praktische insteek gekozen 
en het ‘dubbelen’ van zetels in het algemeen 
bestuur en het dagelijks bestuur is geaccepteerd. 
Alleen als sprake is van hoge maatschappelijke 
gevoeligheid, als er keuzeruimte is én als de 
gemeente in de positie is haar invloed te doen 
gelden, wordt de invulling van de zetels meer 
expliciet afgewogen (zoals bij Baanbrekers). 
De balans tussen sturingsbehoefte en 
sturingspositie is zeer wisselend. Bij kleinere 
samenwerkingsverbanden wordt die als 
voldoende ervaren. Bij grotere 
samenwerkingsverbanden als beperkt. Dit ook 
vanuit de notie dat het stemgewicht dat een kleine 
gemeente dan kan inbrengen klein is. 

Informatiepositie 
gemeente 

• De gemeente heeft een duidelijk beeld van 
de informatiebehoefte (in relatie tot de eigen 
beleidsmatige en financiële kaders). 

• Er is een duidelijk ‘informatieprotocol’ 
waarin is vastgelegd door wie, waarover en 
wanneer de gemeente(raad) wordt 
geïnformeerd (tijdig, volledig, relevant). 

De informatiepositie van de gemeenteraad lijkt 
over het algemeen redelijk tot goed, maar is 
afhankelijk van de ‘goodwill’ van het 
samenwerkingsverband. Belangrijkste blinde 
vlekken in de informatiepositie zijn a) het kunnen 
leggen van een relatie tussen de prestaties van 
verbonden partijen en de lokale opgaven (is de 
samenwerking effectief?) en b) het zicht op de 
lange termijn agenda en ontwikkelingen rond een 
samenwerkingsverband. 
Een (model)informatieprotocol voor 
samenwerkingsverbanden waarin is vastgelegd 
door wie, waarover en wanneer de raad wordt 
geïnformeerd ontbreekt. 

Agenda • Er is voor de samenwerking een lange 
termijn agenda, met de belangrijkste 
ontwikkelingen en herijkingsmomenten en -
punten voor de komende jaren. 

Een lange termijn agenda voor de samenwerking 
ontbreekt (zowel op het niveau van de 
samenwerkingsverbanden als geheel als op het 
niveau van de afzonderlijke 
samenwerkingsverbanden). 

Randvoorwaarden   
Deskundigheid • De gemeenteraad kan voldoende 

deskundigheid mobiliseren om tot een reële 
kaderstelling en beoordeling rond het 
functioneren van samenwerkingsverbanden 
te komen. 

De gemeenteraad lijkt als geheel over voldoende 
deskundigheid en ervaring te beschikken om over 
samenwerkingsverbanden te kunnen oordelen. 
Raadsleden geven aan dat er wel verschillen in 
kennis en verschillen tussen de fracties zijn. 
Bovendien is er een zeker risico van een 
‘braindrain’ als een aantal raadsleden zou 
vertrekken. 
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 Referentiepunt Samenvatting praktijk 
Actieve rolvervulling 
door de raad 

• De rollen worden voldoende zuiver 
gehouden. De gemeenteraad gaat 
bijvoorbeeld niet op de stoel van het bestuur 
zitten en een lid van het algemeen bestuur 
(en niet het lid van het dagelijks bestuur) 
moet verantwoording afleggen aan de 
gemeenteraad; 

• De gemeenteraad neemt zelf ook initiatief 
dan wel volgt vooral de lijnen die het 
samenwerkingsverband of het college 
aanbiedt. 

De gemeenteraad houdt over het algemeen 
voldoende afstand tot de organisatie en de 
uitvoering door de samenwerkingsverbanden: de 
focus licht op de opdracht, het 
financieringsmodel en de besturing. Bij de 
oprichting – of bij ‘crisis’ – treedt de raad soms 
wel meer in detail. In Baanbrekers bekleden ook 
raadsleden zetels in het algemeen bestuur zodat 
de raad hier dichter op de uitvoering zit dan bij 
andere samenwerkingsverbanden. 
 
De gemeenteraad en het college lijken over het 
algemeen eenzelfde lijn te volgen bij 
samenwerking. In dat licht is de raad ook meer 
volgend op het college dan leidend in de 
ontwikkelingen rond samenwerking. De raad – of 
in elk geval een deel van de raadsleden – heeft 
wel een actieve houding in relatie tot de 
samenwerking. 

Betrokkenheid • Er is voldoende betrokkenheid bij en 
belangstelling voor het taakveld waarin de 
samenwerkingsorganisatie opereert. 

De betrokkenheid bij en belangstelling voor het 
taakveld van de samenwerking is persoons- en 
thema afhankelijk.  

Werking in de 
praktijk 

  

Conformiteit • De praktijk is conform de beleidstheorie 
(uitgangspunten) van de gemeente i.c. de 
gemaakte afspraken. 

Wat betreft de inhoudelijke keuzes over nut en 
noodzaak en de schaal van samenwerking volgt 
de gemeente in grote lijnen de vastgelegde visie. 
Er is geen visie op de governance van 
samenwerking. De keuzes daarin worden ad hoc 
gemaakt. 

Tevredenheid • De gemeente (raad) is tevreden over de 
praktijk van samenwerking 

Raadsleden zijn over het algemeen redelijk 
tevreden over hoe de samenwerking verloopt en 
wat die (in hun waarneming) oplevert. Onvrede is 
er vooral over de grotere 
samenwerkingsverbanden waar de gemeente 
weinig invloed op heeft. 

Effectiviteit • Beleidseffectiviteit: de prestaties van de 
samenwerking draagt bij aan het realiseren 
van de gemeentelijke opgaven en 
doelstellingen (de samenwerking levert op 
waarvoor deze is opgericht) 

• Sturingseffectiviteit: de gemeente en de 
gemeenteraad zijn voldoende in staat om 
zicht en grip te houden op de samenwerking. 

Over het geheel is er geen gestructureerd inzicht 
in de vraag of de prestaties van samenwerking 
bijdragen aan gemeentelijke ambities. Het beeld 
dat raadsleden hebben van de effectiviteit van de 
samenwerking is zeer uiteenlopend. Dit beeld is 
positiever naarmate de samenwerking op kleinere 
schaal plaatsvindt en de raadsleden meer 
(directer) zijn betrokken en/of actief worden 
geïnformeerd. 
 
De mate waarin de gemeente in staat is om 
invloed uit te oefenen op de samenwerking hangt 
vooral samen met twee factoren. Naarmate de 
schaal (het aantal deelnemers) kleiner is, is de 
(ervaren) invloed groter en vanuit de 
opdrachtgeversrol heeft de gemeente meer 
invloed dan vanuit de eigenaarsrol. De raad heeft 
vooral invloed bij de totstandkoming van 
samenwerkingsverbanden, voor zover deze 
samenwerking van onderop ontstaat en op kleine 
schaal is. De invloed van de gemeente als geheel 
en daarmee ook de raad op de vorming van 
grotere samenwerkingsverbanden en de invloed 
als deelnemer/eigenaar bij ‘samenwerking in 
bedrijf’ is beperkt.  
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BIJLAGE I: ONDERZOEKSAANPAK 
 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn verschillende onderzoeksmethoden 
toegepast. 
 
Documentenstudie 
Ten behoeve van het onderzoek zijn verschillende documenten bestudeerd, waaronder de 
programmabegroting, relevante beleidsstukken, de teksten van gemeenschappelijke 
regelingen en raadsverslagen over de participatie in samenwerkingsverbanden en andere 
relevante onderzoeken over samenwerkingsrelaties.  
 
Interviews 
Om een algemeen beeld over samenwerking in de gemeente Loon op Zand te verkrijgen zijn 
een aantal algemene gesprekken gevoerd met de burgemeester, gemeentesecretaris, 
raadsgriffier, adjunct bedrijfsvoering (voormalig hoofd Financiën) en een ambtenaar 
samenwerking/verbonden partijen van de gemeente. In deze gesprekken is ingegaan op het 
beleid van de gemeente ten aanzien van samenwerking en zijn een aantal 
samenwerkingsverbanden in zijn algemeenheid besproken. In bijlage II van dit rapport zijn de 
namen van de gesprekspartners opgenomen. 
 
Digitale bevraging van de raad  
Door middel van een beknopte digitale enquête is alle raadsleden uit de gemeente Loon op 
Zand gevraagd naar hun visie op en ervaringen met samenwerking. Daarbij lag de nadruk op 
de tevredenheid van de raadsleden ten aanzien van de governance rond de participatie in een 
aantal samenwerkingsverbanden. In totaal hebben 15 van de 19 raadsleden de vragenlijst 
ingevuld. Dat betekent een respons van 79%. De enquêteresultaten geven een goede indruk 
van de mening van de raadsleden over de betrokkenheid bij, het zicht en de grip van de 
gemeenteraad op de samenwerkingsverbanden, de sturingsmogelijkheden van de raad en de 
informatievoorziening aan de gemeenteraad.  
 
Groepsgesprek met raadsleden 
De raadsleden zijn tevens bij de uitvoering van het onderzoek betrokken door middel van een 
groepsgesprek. In het kader van het onderzoek is met een vijftal raadsleden gesproken over 
hun ideeën en ervaringen ten aanzien van de participatie in samenwerkingsverbanden. In dat 
gesprek zijn tevens de eerste onderzoeksbevindingen met de raadsleden gedeeld.  
 
Casestudies/brownpaper-sessies 
Om een goed beeld te krijgen van de participatie van de gemeente in samenwerkings-
verbanden is een viertal casestudies verricht. In overleg met de Rekenkamercommissie zijn de 
volgende vier samenwerkingsverbanden bestudeerd: 

1. Baanbrekers; 
2. Equalit; 
3. GGD Hart voor Brabant; 
4. OMWB. 

 
De casestudies zijn uitgevoerd aan de hand van vier ‘brownpaper-sessies’. Daarin is samen 
met drie raadsleden en betrokken ambtenaren het (besluitvormings)proces rond het 
samenwerkingsverband gereconstrueerd en geëvalueerd. De brownpaper-sessies geven inzicht 
in de praktijk van kaderstelling en controle, de informatievoorziening aan de raad, welke 
zaken verbetering behoeven en hoe de praktijk zich verhoudt tot recente ontwikkelingen. Ter 
voorbereiding op de brownpaper-sessies is op basis van een beknopte documentenanalyse per 
casus een factsheet opgesteld. 
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Een van de aandachtspunten in het onderzoek is de effectiviteit van de samenwerking en de 
gemeenteraad. Om effectiviteit vast te kunnen stellen is een aantal inzichten nodig: 

• Zijn er doelen gesteld en zijn die bereikt? 
• Is er een volgtijdelijke samenhang tussen bijvoorbeeld een interventie van de raad en 

een verandering in besluit of tussen de prestaties van een samenwerkingsverband en 
de doelstellingen van de gemeente? 

• Zijn er geen andere factoren aanwezig dit het voorgaande kunnen verklaren? 
 
Effectiviteit is – vooral vanwege het laatste – een moeilijk te onderzoeken begrip en vereist 
een (quasi)experimenteel of statistisch onderzoeksdesign om harde uitspraken te kunnen 
doen. Dat valt buiten het bestek van het uitgevoerde onderzoek. In het onderzoek is gekeken 
naar de plausibiliteit van de effectiviteit van de samenwerking en de gemeenteraad. Daarbij is 
gekeken naar:40 

• de beelden en indrukken die betrokken zelf hebben. In dit geval raadsleden, 
betrokken ambtenaren, de gemeentesecretaris en de burgemeester;  

• de mate waarin interventies bijvoorbeeld in de vorm van zienswijzen zijn gevolgd 
door een wijziging in besluit of handelen. 

 
Het eerste is op algemeen niveau (aan de hand van gesprekken en een digitale bevraging van 
de raadsleden) en op het niveau van vier casus onderzocht. Het tweede is alleen op het niveau 
van de vier casus onderzocht. 

40 Bij de start van het onderzoek was het ook de intentie om te kijken in hoeverre de beleidstheorie van de gemeente over de 
wijze van invloed op samenwerking (visie op besturing samenwerking) in praktijk wordt gebracht. Een dergelijke algemene visie 
is er echter niet (wel is er een visie op nut en noodzaak van samenwerking). 
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BIJLAGE II: LIJST MET GEÏNTERVIEWDE PERSONEN EN DEELNEMERS 

WERKSESSIES  
 
1.1 Deelnemers interviews 

 
 
1.2 Deelnemers groepsgesprek raadsleden 

 
 
1.3 Deelnemers brownpaper-sessies Equalit en de OMWB  

 
 
1.4 Deelnemers brownpaper-sessies Baanbrekers en de GGD  
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BIJLAGE III: DIGITALE VRAGENLIJST ‘GOVERNANCE BIJ SAMENWERKING’ 

 
Welkom en fijn dat u de tijd neemt om deze vragenlijst over 'governance bij samenwerking' in 
te vullen. U ontvangt deze in het kader van een onderzoek van de Rekenkamercommissie 
(Rkc) van de gemeente Loon op Zand over dit onderwerp. Het feitelijke onderzoek wordt 
uitgevoerd door Pro Facto en Arena Consulting.  
 
Het invullen van de vragenlijst duurt 10 tot 15 minuten. Uw gegevens zullen zorgvuldig 
worden behandeld. De antwoorden worden anoniem verwerkt en worden niet verder 
verspreid. Uw antwoorden zullen dus ook niet herleidbaar tot uw persoon terug te vinden zijn 
in de rapportage. 
 
U kunt tussentijds de vragenlijst opslaan en later hervatten door op de 'hervat later' knop te 
drukken. Als u vervolgens verder wilt gaan kan dat door opnieuw in te loggen met uw code. 
Indien u wilt wisselen tussen pagina's kunt u daarvoor de knoppen onderaan de vragenlijst 
gebruiken. Gebruik daarvoor niet de browser knoppen.  
 
We verzoeken u de vragenlijst zo mogelijk vóór 30 maart 2015 in te vullen. Mocht u vragen 
hebben over het onderzoek zelf, dan kunt u contact opnemen met de Rkc van de gemeente 
Loon op Zand (Corné Kuijpers corne.kuijpers@casema.nl). Voor vragen over de vragenlijst 
zelf kunt u contact opnemen met Christine Veen (veen@pro-facto.nl) of John Smits 
(smits@arenaconsulting.nl). 
 
Achtergrondinformatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sinds welk jaar bent u raadslid? 
 
Vul uw antwoord hier in: 
 

 
 

Maakt u op dit moment deel uit van een coalitie- of oppositiepartij? 
 
Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 
   o Ik maak als raadslid op dit moment deel uit van een coalitiepartij; 
   o Ik maakt als raadslid op dit moment deel uit van een oppositiepartij. 
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Samenwerking met andere organisaties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe belangrijk vindt u samenwerking met andere organisaties voor de gemeente Loon op 
Zand? 
 
Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 
 
  o Zeer belangrijk; 
  o Enigszins belangrijk; 
  o Niet erg belangrijk; 
  o Helemaal niet belangrijk; 
  o Weet ik niet/geen antwoord. 

Ter informatie: 
 Er zijn verschillende soorten samenwerkingsrelaties die taken en werkzaamheden voor de 

gemeente uitvoeren. Gedacht kan worden aan gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, 
verenigingen, naamloze en besloten vennootschappen, overeenkomsten en convenanten; 

 Een samenwerkingsrelatie is tevens een verbonden partij, indien de gemeente in die 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie een bestuurlijk en financieel belang 
heeft. Zie voor het begrip 'verbonden partij' artikel 1, sub b, van het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten; 

 Onder de term 'samenwerkingsverbanden' in deze vragenlijst dienen alle vormen van 
structurele samenwerking van de gemeente Loon op Zand met andere organisaties te 
worden verstaan. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld bestuursovereenkomsten, openbare 
lichamen op basis van een gemeenschappelijke regeling en privaatrechtelijke organisaties. 
Subsidierelaties of op zichzelf staande samenwerkingsprojecten vallen buiten het 
onderzoek. 

Kunt u aangeven in welke mate u als raadslid zicht heeft op de volgende 
samenwerkingsverbanden? 
 
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 
 
   Goed    Redelijk beperkt    geen  Weet ik niet/ 
   zicht   zicht    zicht    zicht              geen antwoord 
Hart van Brabant    o    o      o      o      o 
De Langstraat   o    o      o      o      o 
Equalit (ICT)   o    o      o      o      o 
Omgevingsdienst    o    o      o      o      o 
Veiligheidsregio   o    o      o      o      o 
Baanbrekers   o    o      o      o      o 
GGD    o    o      o      o      o 
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De oprichting van/toetreding tot samenwerkingsverbanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunt u aangeven in welke mate u als raadslid zicht heeft op de financiële en bestuurlijke 
risico's van de volgende samenwerkingsverbanden? 
 
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 
 
   Goed    Redelijk beperkt    geen  Weet ik niet/ 
   zicht   zicht   zicht    zicht              geen antwoord 
Hart van Brabant    o    o     o     o    o 
De Langstraat   o    o     o     o    o 
Equalit (ICT)   o    o     o     o    o 
Omgevingsdienst    o    o     o     o    o 
Veiligheidsregio   o    o     o     o    o 
Baanbrekers   o    o     o     o    o 
GGD    o    o     o     o    o 
  
 
 
 
 
 
 

Kunt u aangeven in welke mate de raad betrokken is bij de oprichting van/toetreding tot de 
volgende samenwerkingsverbanden? 
 
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 
 
    Goed      Redelijk Beperkt    Niet     Weet ik niet/ 
   betrokken   betrokken  betrokken   betrokken            geen antwoord 
Hart van Brabant     o      o    o     o       o 
De Langstraat    o      o    o     o       o 
Equalit (ICT)    o      o    o     o       o 
Omgevingsdienst     o      o    o     o       o 
Veiligheidsregio    o      o    o     o       o 
Baanbrekers    o      o    o     o       o 
GGD     o      o    o     o       o 
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Geef van de volgende stellingen aan of u het ermee eens bent. 
 
1. De raad maakt bij het oprichten van/toetreden tot een samenwerkingsverband een duidelijke 

afweging over de (politiek-bestuurlijke of maatschappelijke) wenselijkheid daarvan. 
 
Helemaal  Eens   Niet eens/    Oneens   Zeer oneens   Niet van 
 mee eens    niet oneens       toepassing 
  o   o  o  o  o         o 
 
2. De raad kan een goede afweging maken van alternatieven voor de samenwerking of de vorm 

waarin de samenwerking wordt gegoten (bijvoorbeeld via scenario's). 
 
Helemaal  Eens   Niet eens/    Oneens   Zeer oneens   Niet van 
 mee eens    niet oneens       toepassing 
  o   o  o  o  o         o 
 
3. De raad stemt meestal in met de door B&W aangegeven contouren voor (een bepaalde) 

samenwerking. 
 
Helemaal  Eens   Niet eens/    Oneens   Zeer oneens   Niet van 
 mee eens    niet oneens       toepassing 
  o   o  o  o  o         o 
 
4. Bij de oprichting van/toetreding tot een samenwerkingsverband heeft de raad voldoende inzicht 

in de rollen en sturingsmogelijkheden ('knoppen waaraan kan worden gedraaid'). 
 
Helemaal  Eens   Niet eens/    Oneens   Zeer oneens   Niet van 
mee eens    niet oneens       toepassing 
  o   o  o  o  o         o 
 
5. Er worden bij de oprichting duidelijke afspraken gemaakt over de invloed die de raad heeft op 

de taken die worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband. 
 

Helemaal  Eens   Niet eens/    Oneens   Zeer oneens   Niet van 
 mee eens    niet oneens       toepassing 
  o   o  o  o  o         o 
 
6. Er worden bij de oprichting duidelijke afspraken gemaakt over de verantwoording aan de raad 

over een samenwerkingsverband. 
 

Helemaal  Eens   Niet eens/    Oneens   Zeer oneens   Niet van 
mee eens    niet oneens       toepassing 
  o   o  o  o  o         o 
 
7. Discussie leidt in de raad vaak tot bijstelling van de kaders voor (een bepaalde) samenwerking. 

 
Helemaal  Eens   Niet eens/    Oneens   Zeer oneens   Niet van 
 mee eens    niet oneens       toepassing 
  o   o  o  o  o         o 
 
 
 
 



 
 
 
 

74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kaderstellende rol van de gemeenteraad houdt in, dat de raad de hoofdlijnen van het 
beleid dat de gemeente voert ten aanzien van samenwerking vaststelt. Enerzijds stelt de raad 
de kaders ten aanzien van samenwerking in het algemeen vast, anderzijds bepaalt hij de 
randvoorwaarden en financiële ruimte voor de samenwerking in het desbetreffende 
samenwerkingsverband. Er volgt nu een vraag over kaderstelling door de gemeenteraad. 

Kunt u ten aanzien van de volgende samenwerkingsverbanden aangeven in welke mate u de 
kaderstelling door de gemeenteraad geslaagd vindt? 
 
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 
 
   Goed     Redelijk         Beperkt      Niet         Weet ik niet/ 
   geslaagd  geslaagd         geslaagd    geslaagd       geen antwoord 
Hart van Brabant      o     o       o     o      o 
De Langstraat    o     o     o     o      o 
Equalit (ICT)    o     o    o     o      o 
Omgevingsdienst      o     o     o     o      o 
Veiligheidsregio    o     o     o     o      o 
Baanbrekers    o     o     o     o      o 
GGD     o     o     o     o      o 
 

De gemeenteraad heeft bij de samenwerking met andere organisaties tevens een 
controlerende rol. De raad controleert, via het college, het door het desbetreffende 
samenwerkingsverband uitgevoerde beleid. Er volgt nu een vraag over de controlerende rol 
van de raad bij samenwerking. 

Kunt u ten aanzien van de volgende samenwerkingsverbanden aangeven in welke mate u de 
controle door de gemeenteraad geslaagd vindt? 
 
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 
 
    Goed     Redelijk         Beperkt     Niet             Weet ik niet/ 
   geslaagd  geslaagd          geslaagd    geslaagd          geen antwoord 
Hart van Brabant       o       o     o    o      o 
De Langstraat      o       o     o    o      o 
Equalit (ICT)      o       o     o     o      o 
Omgevingsdienst       o       o     o    o      o 
Veiligheidsregio      o       o     o    o      o 
Baanbrekers      o       o     o    o      o 
GGD       o      o     o    o      o 
 
 
 
 
 
Het college verstrekt op verschillende momenten aan de raad informatie over de 
samenwerkingsverbanden. Het betreft onder meer informatie over de uitvoering van het 
beleid, de financiën en de besturing van het desbetreffende samenwerkingsverband. Voor de 
raad is een goede informatievoorziening, met het oog op zijn controlerende taak, erg 
belangrijk. Er volgen nu een aantal stellingen en een vraag over de informatievoorziening aan 
de raad. 
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De volgende stellingen gaan over informatievoorziening aan de gemeenteraad over 
samenwerkingsverbanden. Geef van de stellingen aan of u het ermee eens bent. 
 
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel 
 
1. De informatie die de raad ontvangt is tijdig beschikbaar.  
 
  Helemaal    Eens         Niet eens/      Oneens     Zeer oneens    
  mee eens            niet oneens        
       o           o            o           o            o     
 
2. De informatie die de raad ontvangt is relevant. 
 
  Helemaal    Eens         Niet eens/      Oneens     Zeer oneens    
  mee eens             niet oneens        
       o            o            o            o             o  
 
3. De informatie die de raad ontvangt is volledig. 
 
  Helemaal    Eens        Niet eens/      Oneens     Zeer oneens    
  mee eens                   niet oneens        
       o            o            o            o             o  
 
 
 
 Kunt u aangeven in welke mate de raad wordt geïnformeerd over de volgende 
samenwerkingsverbanden?  
 
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 
 

Goed    Redelijk      Beperkt          Niet     Weet ik niet      
geïnformeerd geïnformeerd      geïnformeerd  geïnformeerd     geen antwoord 

Hart van Brabant  o      o         o       o        o 
De Langstraat  o      o         o       o        o 
Equalit (ICT)  o      o         o       o        o 
Omgevingsdienst  o      o         o       o        o 
Veiligheidsregio  o      o         o       o        o 
Baanbrekers  o      o         o       o        o 
GGD   o      o         o       o        o 
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Invloed van de raad bij samenwerking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer de gemeente gaat samenwerken met andere organisaties, kan hij invloed uitoefenen 
op het desbetreffende samenwerkingsverband. De invloed van de raad loopt doorgaans, 
indirect, via het college dat een zetel of stem heeft in het samenwerkingsverband. Er volgen 
nu een aantal stellingen en een vraag over de wijze waarop de raad invloed uitoefent op de 
samenwerkingsverbanden. 

Geef van de volgende stellingen aan of u het ermee eens bent. 
 
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel 
 
1. Bij de samenwerking met andere organisaties is de rolverdeling tussen de raad en het college 

over het algemeen voldoende helder. 
  Helemaal    Eens       Niet eens/      Oneens     Zeer oneens    
  mee eens                  niet oneens        
       o          o         o           o             o     
 
2. Het college volgt in het algemeen bestuur van een samenwerkingsverband over het algemeen 

de kaders die de raad meegeeft.. 
 
  Helemaal    Eens              Niet eens/      Oneens     Zeer oneens    
  mee eens              niet oneens        
       o          o        o           o             o  
 
3. Het functioneren van samenwerkingsverbanden wordt voldoende geëvalueerd. 
 
  Helemaal    Eens             Niet eens/            Oneens     Zeer oneens    
  mee eens             niet oneens        
       o           o       o           o             o  
 

Kunt u aangeven in welke mate u grip heeft op de volgende samenwerkingsverbanden? 
 
Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 
 
   Goed    Redelijk beperkt    geen  Weet ik niet/ 
   zicht     zicht   zicht    zicht              geen antwoord 
Hart van Brabant     o      o     o      o         o 
De Langstraat    o      o     o      o         o 
Equalit (ICT)    o      o     o       o         o 
Omgevingsdienst     o      o     o       o         o 
Veiligheidsregio    o      o     o       o         o 
Baanbrekers    o      o     o       o         o 
GGD     o      o     o       o         o 
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Overige zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 
 
Uw antwoorden zijn bewaard. 
 
 
 
  

We zijn ons er van bewust dat een vragenlijst een beperkt middel is om inzicht te krijgen in de 
praktijk die u ervaart en de problemen waar u mogelijk tegenaan loopt bij 
samenwerkingsverbanden. Om te voorkomen dat belangrijke informatie buiten het bereik van het 
onderzoek valt, willen we u de gelegenheid geven relevante zaken waar u tegenaan loopt, en niet 
aan de orde kwamen in de vragenlijst, met ons te delen. Dat kan door uw opmerkingen in te vullen 
in de onderstaande tekstvak. 
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BIJLAGE IV: UITKOMSTEN DIGITALE BEVRAGING RAADSLEDEN 
 
In totaal hebben 15 van de 19 raadsleden de vragenlijst ingevuld. Opgemerkt wordt dat het 
aantal respondenten per vraag/stelling (n=…) verschilt. Niet alle 15 raadsleden hebben 
namelijk alle vragen/stellingen beantwoord. Per vraag/stelling is steeds het aantal 
respondenten aangegeven.  
 
Maakt u op dit moment deel uit van een coalitie- of oppositiepartij (n=15)? 
 

ANTWOORD  TELLING % 
Ik maak als raadslid op dit moment deel uit van een coalitiepartij 10 67 
Ik maak als raadslid op dit moment deel uit van een oppositiepartij 5 33 
 
Hoe belangrijk vindt u samenwerking met andere organisaties voor de gemeente Loon 
op Zand (n=15)? 
 

ANTWOORD  TELLING % 
Zeer belangrijk  12 80 
Enigszins belangrijk 3 20 
Niet erg belangrijk - - 
Helemaal niet belangrijk - - 
Weet ik niet/geen antwoord - - 
 
Kunt u aangeven in welke mate u als raadslid zicht heeft op de volgende 
samenwerkingsverbanden (n=15)? 
 

SAMENWERKINGSVERBAND GOED ZICHT 
REDELIJK 

ZICHT 
BEPERKT 

ZICHT 
GEEN ZICHT 

WEET IK NIET/ 
GEEN 

ANTWOORD 
Hart van Brabant 7% 80% 13% - - 
De Langstraat 13% 73% 7% 7% - 
Equalit 7% 13% 67% 13% - 
Omgevingsdienst 7% 13% 53% 27% - 
Veiligheidsregio 7% 20% 53% 20% - 
Baanbrekers 40% 33% 27% - - 
GGD Hart voor Brabant 7% 33% 40% 13% 7% 
 
Kunt u aangeven in welke mate u als raadslicht zicht heeft op de financiële en 
bestuurlijke risico’s van de volgende samenwerkingsverbanden (n=15)? 
 

SAMENWERKINGSVERBAND GOED ZICHT 
REDELIJK 

ZICHT 
BEPERKT 

ZICHT 
GEEN ZICHT 

WEET IK NIET/ 
GEEN 

ANTWOORD 
Hart van Brabant 7% 40% 40% 13% - 
De Langstraat - 47% 13% 40% - 
Equalit - 27% 27% 47% - 
Omgevingsdienst - 20% 53% 27% - 
Veiligheidsregio - 20% 47% 33% - 
Baanbrekers 27% 27% 47% - - 
GGD Hart voor Brabant 13% 27% 40% 13% - 
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Kunt u aangeven in welke mate de raad betrokken is bij de oprichting van/toetreding tot 
de volgende samenwerkingsverbanden (n=15)? 
 

SAMENWERKINGSVERBAND 
GOED 

BETROKKEN 
REDELIJK 

BETROKKEN 
BEPERKT 

BETROKKEN 
NIET 

BETROKKEN 

WEET IK NIET/ 
GEEN 

ANTWOORD 
Hart van Brabant 33% 27% 13% - 27% 
De Langstraat 27% 27% 13% 7% 27% 
Equalit 7% 13% 47% 7% 27% 
Omgevingsdienst 20% 13% 20% 27% 20% 
Veiligheidsregio 13% 13% 27% 20% 27% 
Baanbrekers 47% 33% - - 20% 
GGD Hart voor Brabant 13% 20% 27% 13% 27% 
 
Geef van de volgende stellingen aan of u het ermee eens bent (n=15). 
 

ANTWOORD 
HELEMA

AL MEE 

EENS 
EENS 

NIET 

EENS/ 
NIET 

ONEENS 

ONEENS 
ZEER 

ONEENS 

N.V.T. 

De raad maakt bij het oprichten 
van/toetreden tot een 
samenwerkingsverband een duidelijke 
afweging over de (politiek-bestuurlijke of 
maatschappelijke) wenselijkheid daarvan. 

13% 53% 13% 13% - 7% 

De raad kan een goede afweging maken 
van alternatieven voor de samenwerking of 
de vorm waarin de samenwerking wordt 
gegoten (bijvoorbeeld via scenario's). 

7% 26% 20% 40% - 7% 

De raad stemt meestal in met de door 
B&W aangegeven contouren voor (een 
bepaalde) samenwerking. 

- 60% 20% 13% - 7% 

Bij de oprichting van/toetreding tot een 
samenwerkingsverband heeft de raad 
voldoende inzicht in de rollen en 
sturingsmogelijkheden ('knoppen waaraan 
kan worden gedraaid'). 

- 7% 33v 53% - 7% 

Er worden bij de oprichting duidelijke 
afspraken gemaakt over de invloed die de 
raad heeft op de taken die worden 
uitgevoerd door een 
samenwerkingsverband. 

- 13% 27% 53% - 7% 

Er worden bij de oprichting duidelijke 
afspraken gemaakt over de verantwoording 
aan de raad over een 
samenwerkingsverband. 

- 27% 40% 27% - 7% 

Discussie leidt in de raad vaak tot 
bijstelling van de kaders voor (een 
bepaalde) samenwerking. 

- 27% 33% 33% - 7% 
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Kunt u ten aanzien van de volgende samenwerkingsverbanden aangeven in welke mate 
u de kaderstelling door de gemeenteraad geslaagd vindt (n=15)? 
 

SAMENWERKINGSVERBAND 
GOED 

GESLAAGD 
REDELIJK 

GESLAAGD 
BEPERKT 

GESLAAGD 
NIET 

GESLAAGD 

WEET IK NIET/ 
GEEN 

ANTWOORD 
Hart van Brabant - 47% 47% 7% - 
De Langstraat 7% 40% 33% 13% 7% 
Equalit - 13% 60% 20% 7% 
Omgevingsdienst - 7% 53% 33% 7% 
Veiligheidsregio - 7% 47% 33% 13% 
Baanbrekers 27% 47% 27% - - 
GGD Hart voor Brabant - 40% 33% 7% 20% 
 
Kunt u ten aanzien van de volgende samenwerkingsverbanden aangeven in welke mate 
u de controle door de gemeenteraad geslaagd vindt (n=15)? 
 

SAMENWERKINGSVERBAND 
GOED 

GESLAAGD 
REDELIJK 

GESLAAGD 
BEPERKT 

GESLAAGD 
NIET 

GESLAAGD 

WEET IK NIET/ 
GEEN 

ANTWOORD 
Hart van Brabant - 40% 53% 7% - 
De Langstraat - 47% 33% 13% 7% 
Equalit - 7% 40% 40% 13% 
Omgevingsdienst - 20% 33% 40% 7% 
Veiligheidsregio - 20% 33% 33% 13% 
Baanbrekers 20% 53% 20% 7% - 
GGD Hart voor Brabant 7% 40% 13% 27% - 
 
De volgende stellingen gaan over informatievoorziening aan de gemeenteraad over 
samenwerkingsverbanden. Geef van de stellingen aan of u het ermee eens bent (n=15). 
 

ANTWOORD 
HELEMAA

L MEE 

EENS 
EENS 

NIET 

EENS/ 
NIET 

ONEENS 

ONEENS 
ZEER 

ONEENS 

De informatie die de raad ontvangt is tijdig 
beschikbaar. 7% 33% 33% 20% 7% 

De informatie die de raad ontvangt is 
relevant. - 20% 67% 13% - 

De informatie die de raad ontvangt is 
volledig - 7% 67% 27% - 

 
Kunt u aangeven in welke mate de raad wordt geïnformeerd over de volgende 
samenwerkingsverbanden (n=15)? 
 

SAMENWERKINGSVERBAN

D 

GOED 

GEÏNFORMEER

D 

REDELIJK 

GEÏNFORMEER

D 

BEPERKT 

GEÏNFORMEER

D 

NIET 

GEÏNFORMEER

D 

WEET IK 

NIET/ 
GEEN 

ANTWOOR

D 
Hart van Brabant 27% 47% 27% - - 
De Langstraat 20% 27% 33% 20% - 
Equalit - 13% 60% 20% 7% 
Omgevingsdienst - 40% 40% 20% - 
Veiligheidsregio - 40% 40% 13% 7% 
Baanbrekers 47% 47% 7% - - 
GGD Hart voor Brabant 13% 33% 40% 7% 7% 
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Geef van de volgende stellingen aan of u het ermee eens bent (n=14). 
 

ANTWOORD 
HELEMA

AL MEE 

EENS 
EENS 

NIET EENS/ 
NIET 

ONEENS 
ONEENS 

ZEER 

ONEENS 

Bij de samenwerking met andere organisaties is de 
rolverdeling tussen de raad en het college over het 
algemeen voldoende helder. 

- 50% 36% 14% - 

Het college volgt in het algemeen bestuur van een 
samenwerkingsverband over het algemeen de 
kaders die de raad meegeeft. 

- 43% 50% 7% - 

Het functioneren van samenwerkingsverbanden 
wordt voldoende geëvalueerd. 7% 21% 36% 29% 7% 

 
Kunt u aangeven in welke mate u grip heeft op de volgende samenwerkingsverbanden? 
 

SAMENWERKINGSVERBAND GOED GRIP 
REDELIJK 

GRIP 
BEPERKT 

GRIP 
GEEN GRIP 

WEET IK NIET/ 
GEEN 

ANTWOORD 
Hart van Brabant - 36% 57% 7% - 
De Langstraat 7% 50% 21% 14% 7% 
Equalit - 21% 50% 21% 7% 
Omgevingsdienst - 7% 36% 50% 7% 
Veiligheidsregio - 7% 36% 50% 7% 
Baanbrekers 29% 50% 21% - - 
GGD Hart voor Brabant 7% 29% 21% 29% 14% 
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	Samenvatting praktijk
	Referentiepunt
	Beleidskader
	De visie van de gemeente op de motieven en schaal van samenwerking is neergelegd in de Visie op samenwerking van 2013 en de Kadernota 2014-2017. Er is geen nota verbonden partijen voor de keuzes rond de inrichting (zoals de besturing en positie van de raad). 
	Kader voor samenwerking
	 Er is een beleidskader voor toetreding, inrichting en besturing samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld een nota verbonden partijen.
	Afwegingsproces
	De keuzes bij de oprichting van en toetreding tot samenwerkingsverbanden worden in de meeste gevallen goed onderbouwd. Ze worden wel ad hoc gemaakt (geen referentiekader). De alternatieven zijn niet altijd in beeld voor de raad en er worden ook niet consequent risicoanalyses gemaakt. 
	Het maken van keuzes en transparantie van gemaakte keuzes
	Uit het onderzoek kunnen met betrekking tot de te maken keuzes de volgende lessen worden geleerd: 
	- De vertrouwensbasis tussen de deelnemers in de samenwerking bepaalt in sterke mate in hoeverre de inrichting van het besturingsmodel en de juridische verankering dichtgetimmerd wordt;
	- Ook al loopt een samenwerking al lange tijd goed, hou altijd zicht op de context en ontwikkelingen. Wat bedrijfsmatige keuzes lijken kunnen beleidsmatige keuzes blijken;
	Wat betreft de betrokkenheid van de raad bij de oprichting van en toetreding tot samenwerkingsverbanden is het beeld zeer wisselend. Als de gemeente zelf de regie heeft (zoals bij Baanbrekers) is de betrokkenheid groter dan bij samenwerking die (min of meer) wordt opgelegd (zoals bij de OMWB).
	Betrokkenheid gemeenteraad 
	 De raad is vroegtijdig betrokken geweest en heeft duidelijke afwegingen kunnen maken bij het oprichten van en toetreden tot een samenwerkingsverband.
	Inrichting
	De verwachte prestaties van de (uitvoerings)samenwerking zijn over het algemeen helder. De feitelijke prestaties en hun bijdrage aan het realiseren van de gemeentelijke ambities zijn veel minder helder.
	 Het is helder welke prestaties het samenwerkingsverband moet behalen om het doel waarvoor deze is opgericht te bereiken en hoe de samenwerking bijdraagt aan de realisatie van de gemeentelijke doelen en ambities.
	Opdracht samenwerking
	De invulling van het besturingsmodel wordt in de praktijk niet heel expliciet doordacht. De keuzevrijheid is soms bovendien beperkt. De balans tussen sturingsbehoefte en sturingspositie is zeer wisselend. Er wordt meer gesproken van de bestuurlijke positie in zijn algemeenheid. Bij kleinere samenwerkingsverbanden wordt die als voldoende ervaren. Bij grotere samenwerkingsverbanden als beperkt.
	Besturingsmodel
	Uit het onderzoek kan met betrekking tot het besturingsmodel de volgende les worden geleerd: 
	- In een samenwerkingsverband met veel deelnemers heeft een gemeente minder invloed (sturing) op het samenwerkingsverband. Het is daarom belangrijk om bij de inrichting te zorgen dat de gemeente als opdrachtgever voldoende kan sturen.
	 De sturingsmogelijkheden zijn in balans met de besturingsbehoefte en mogelijke risico’s van de gemeente.
	Raadsleden ervaren de informatiepositie als redelijk tot goed, maar afhankelijk van de ‘goodwill’ van het samenwerkingsverband. Een blinde vlek is het inzicht in de relatie prestaties-ambities (effectiviteit samenwerking). Een (model)informatieprotocol voor samenwerkingsverbanden ontbreekt.
	Informatiepositie gemeente
	 Er is een duidelijk ‘informatieprotocol’ waarin is vastgelegd door wie, waarover en wanneer de gemeente(raad) wordt geïnformeerd (tijdig, volledig, relevant).
	Uit het onderzoek kunnen met betrekking tot de informatiepositie van de gemeente(raad) de volgende lessen worden geleerd: 
	- Juist als de gemeente weinig of geen keuze heeft in de wijze waarop de samenwerking wordt georganiseerd, moet de raad zich focussen op de bijdrage van de prestaties van de samenwerking aan het realiseren van de eigen doelstellingen en ambities. Dit betekent dat de raad ook eisen moet stellen aan de wijze van rapporteren en geen genoegen moet nemen met algemene managementrapportages;
	Een lange termijn agenda voor de samenwerking ontbreekt (zowel op het niveau van de samenwerkingsverbanden als geheel als op het niveau van de afzonderlijke samenwerkingsverbanden).
	 Er is voor de samenwerking een lange termijn agenda met de belangrijkste ontwikkelingen en herijkingsmomenten en -punten voor de komende jaren.
	Agenda
	Randvoorwaarden
	Als geheel lijkt de (basis)deskundigheid voldoende. Raadsleden geven aan dat er wel verschillen zijn in kennis en tussen de fracties. Bovendien is er een zeker risico van een ‘braindrain’ als een aantal deskundige en ervaren raadsleden zou vertrekken.
	 De gemeenteraad kan voldoende deskundigheid mobiliseren om tot een reële kaderstelling en beoordeling rond het functioneren van samenwerkingsverbanden te komen.
	Deskundigheid
	De raad en het college volgen over het algemeen eenzelfde lijn bij samenwerking. De raad is meer volgend op het college dan leidend bij samenwerkingsvraagstukken. Raadsleden hebben daarbinnen wel een actieve houding en betrokkenheid.
	 De rollen worden voldoende zuiver gehouden. De gemeenteraad gaat bijvoorbeeld niet op de stoel van het bestuur zitten en een lid van het algemeen bestuur (en niet het lid van het dagelijks bestuur) moet verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.
	Actieve rolvervulling door de raad
	Uit het onderzoek kunnen met betrekking tot de actieve rolvervulling door de gemeenteraad de volgende lessen worden geleerd: 
	- Voor de raad is het belangrijk om ontwikkelingen altijd actief te volgen en niet af te wachten tot er een voorstel komt van de trekkers van een samenwerkingsinitiatief;
	 De gemeenteraad neemt zelf ook initiatief dan wel volgt vooral de lijnen die het samenwerkingsverband of het college aanbiedt.
	- Ook bij ´uitvoeringssamenwerking´ speelt kaderstelling een belangrijke rol. De raad moet elke vorm van samenwerking vooral beoordelen vanuit de maatschappelijke opgaven (en niet in de bedrijfsvoering duiken);
	- Om de kaderstellende – en de controlerende – taak goed te kunnen uitoefenen moet de raad zelf de regie houden over de informatiepositie en waar nodig ook buiten de planning en controle-cyclus zelf initiatief nemen om zicht te houden op de samenwerking. Goede contacten met en een open houding van de samenwerkingsorganisatie zijn daarbij een pré,
	 Er is voldoende betrokkenheid bij en belangstelling voor het taakveld waarin de samenwerkings-organisatie opereert.
	De betrokkenheid bij en belangstelling voor het taakveld van de samenwerking is persoons- en thema afhankelijk.
	Betrokkenheid
	Werking in de praktijk
	Wat betreft de inhoudelijke keuzes over nut en noodzaak en de schaal van samenwerking, volgt de gemeente in grote lijnen de vastgelegde visie op samenwerking. Er is geen visie op de governance van samenwerking. De keuzes daarin worden ad hoc gemaakt.
	 De praktijk is conform de beleidstheorie (uitgangspunten) van de gemeente i.c. de gemaakte afspraken.
	Conformiteit
	Raadsleden zijn over het algemeen redelijk tevreden over hoe de samenwerking verloopt en wat die (in hun waarneming) oplevert. Onvrede is er vooral over de grotere samenwerkingsverbanden waar de gemeente weinig invloed op heeft.
	 De gemeente(raad) is tevreden over de praktijk van samenwerking
	Tevredenheid
	Uit het onderzoek kunnen met betrekking tot de tevredenheid de volgende lessen worden geleerd:
	Over het geheel is er geen gestructureerd inzicht in de vraag of de prestaties van samenwerking bijdragen aan de gemeentelijke ambities. Het beeld dat raadsleden hebben van de effectiviteit van de samenwerking is zeer uiteenlopend. Dit beeld is positiever naarmate de samenwerking op kleinere schaal plaatsvindt en de raadsleden meer (directer) zijn betrokken en/of actief worden geïnformeerd.
	Effectiviteit
	 Sturingseffectiviteit: de gemeente en de gemeenteraad zijn voldoende in staat om zicht en grip te houden op de samenwerking.
	Naarmate de schaal (het aantal deelnemers) kleiner is, is de (ervaren) invloed groter en vanuit de opdrachtgeversrol heeft de gemeente meer invloed dan vanuit de eigenaarsrol. De raad heeft vooral invloed bij de totstandkoming van samenwerkingsverbanden, voor zover deze samenwerking van onderop ontstaat en op kleine schaal is. De invloed van de gemeente als geheel en daarmee ook de raad op de vorming van grotere samenwerkingsverbanden en de invloed als deelnemer/eigenaar bij ‘samenwerking in bedrijf’ is beperkt. 
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	6 TOTAALBEELD
	Samenvatting praktijk
	Referentiepunt
	Beleidskader
	De visie van de gemeente op de motieven en schaal van samenwerking is neergelegd in de Visie op samenwerking van 2013 en de Kadernota 2014-2017.De gemeente beschikt niet over een nota ‘verbonden partijen’ voor de keuzes rond de inrichting (zoals de besturing en positie van de raad).
	 Er is een beleidskader voor toetreding, inrichting en besturing samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld een nota verbonden partijen.
	Kader voor samenwerking
	Afwegingsproces
	Ten aanzien van de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente deelneemt is over het algemeen helder aangegeven waarom voor een bepaalde variant van samenwerking is of moest worden gekozen. Deze informatie is niet (altijd) openbaar, maar is wel bij de gemeente schriftelijk vastgelegd in raadsverslagen, preadviezen, adviesnota’s en andere documenten voor de gemeente (raad). De besluitvorming vindt per geval (ad hoc) plaats.
	Het maken van keuzes en transparantie van gemaakte keuzes
	Het afwegen van alternatieven voor bijvoorbeeld de vorm van samenwerking of de inrichting van de governance (en de rollen die de gemeente heeft) wordt als lastiger ervaren. Het verschilt per samenwerkingsverband of en zo ja in hoeverre alternatieven voldoende voor het voetlicht zijn gebracht. De gemeente hecht er wel belang aan en kijkt bij iedere samenwerkingsrelatie die wordt aangegaan of er alternatieven zijn. Ten aanzien van de oprichting van de omgevingsdienst is bijvoorbeeld gekeken of samenwerking in de regio Midden Brabant tot de mogelijkheden behoorde. Bij de samenwerking op het gebied van ICT is gekeken of samenwerking met de gemeente Tilburg of Waalwijk mogelijk was.
	De mate waarin risicoanalyses worden gemaakt of scenario’s worden vergeleken wisselt sterk. Deels hangt dit ervan af of bijvoorbeeld het samenwerkingsverband of het college verschillende scenario’s voorlegt (bijvoorbeeld bij de GGD). Deels hangt dit ook af van de politieke gevoeligheid en het gepercipieerde maatschappelijke belang (zoals bij Baanbrekers) en van de ruimte die er (ogenschijnlijk) is voor alternatieven (zoals bij de OMWB).
	Het college betrekt de gemeenteraad over het algemeen goed bij de oprichting van en toetreding tot een samenwerkingsverband. Het verschilt wel per samenwerkingsverband hoe het proces van besluitvorming rond de oprichting van en toetreding tot het samenwerkingsverband verloopt. De grootste betrokkenheid ervaren de raadsleden bij de oprichting van Baanbrekers. De gemeenteraad heeft het gevoel het minst betrokken te zijn bij het ontstaan van de OMWB.
	Betrokkenheid gemeenteraad 
	 De raad is vroegtijdig betrokken geweest en heeft duidelijke afwegingen kunnen maken bij het oprichten van/toetreden tot een samenwerkingsverband.
	Inrichting
	De verwachte prestaties van de (uitvoerings)samenwerking zijn over het algemeen helder. De feitelijke prestaties en hun bijdrage aan het realiseren van de gemeentelijke ambities veel minder. Bij de vrijwillige en kleinschalige samenwerking is deze relatie volgens raadsleden duidelijker dan bij de grote (opgelegde) vormen van samenwerking. 
	 Het is helder welke prestaties het samenwerkingsband moet behalen om het doel waarvoor deze is opgericht te bereiken en hoe de samenwerking bijdraagt aan de realisatie van de gemeentelijke doelen en ambities.
	Opdracht samenwerking
	De inrichting van het besturingsmodel gebeurt ad hoc en hangt mede af van de keuzeruimte die de gemeente heeft (bij de OMWB was deze bijvoorbeeld zeer beperkt). Er wordt geen expliciet onderscheid gemaakt in de verschillende rollen die de gemeente in de samenwerking heeft (opdrachtgever, eigenaar, partner). Er wordt meer gesproken van de bestuurlijke positie in zijn algemeenheid. Bij de invulling van bestuurszetels wordt veelal voor een praktische insteek gekozen en het ‘dubbelen’ van zetels in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur is geaccepteerd. Alleen als sprake is van hoge maatschappelijke gevoeligheid, als er keuzeruimte is én als de gemeente in de positie is haar invloed te doen gelden, wordt de invulling van de zetels meer expliciet afgewogen (zoals bij Baanbrekers).
	Besturingsmodel
	 De sturingsmogelijkheden zijn in balans met de besturingsbehoefte en mogelijke risico’s van de gemeente.
	De balans tussen sturingsbehoefte en sturingspositie is zeer wisselend. Bij kleinere samenwerkingsverbanden wordt die als voldoende ervaren. Bij grotere samenwerkingsverbanden als beperkt. Dit ook vanuit de notie dat het stemgewicht dat een kleine gemeente dan kan inbrengen klein is.
	De informatiepositie van de gemeenteraad lijkt over het algemeen redelijk tot goed, maar is afhankelijk van de ‘goodwill’ van het samenwerkingsverband. Belangrijkste blinde vlekken in de informatiepositie zijn a) het kunnen leggen van een relatie tussen de prestaties van verbonden partijen en de lokale opgaven (is de samenwerking effectief?) en b) het zicht op de lange termijn agenda en ontwikkelingen rond een samenwerkingsverband.
	Informatiepositie gemeente
	 Er is een duidelijk ‘informatieprotocol’ waarin is vastgelegd door wie, waarover en wanneer de gemeente(raad) wordt geïnformeerd (tijdig, volledig, relevant).
	Een (model)informatieprotocol voor samenwerkingsverbanden waarin is vastgelegd door wie, waarover en wanneer de raad wordt geïnformeerd ontbreekt.
	Een lange termijn agenda voor de samenwerking ontbreekt (zowel op het niveau van de samenwerkingsverbanden als geheel als op het niveau van de afzonderlijke samenwerkingsverbanden).
	Agenda
	 Er is voor de samenwerking een lange termijn agenda, met de belangrijkste ontwikkelingen en herijkingsmomenten en -punten voor de komende jaren.
	Randvoorwaarden
	De gemeenteraad lijkt als geheel over voldoende deskundigheid en ervaring te beschikken om over samenwerkingsverbanden te kunnen oordelen. Raadsleden geven aan dat er wel verschillen in kennis en verschillen tussen de fracties zijn. Bovendien is er een zeker risico van een ‘braindrain’ als een aantal raadsleden zou vertrekken.
	 De gemeenteraad kan voldoende deskundigheid mobiliseren om tot een reële kaderstelling en beoordeling rond het functioneren van samenwerkingsverbanden te komen.
	Deskundigheid
	De gemeenteraad houdt over het algemeen voldoende afstand tot de organisatie en de uitvoering door de samenwerkingsverbanden: de focus licht op de opdracht, het financieringsmodel en de besturing. Bij de oprichting – of bij ‘crisis’ – treedt de raad soms wel meer in detail. In Baanbrekers bekleden ook raadsleden zetels in het algemeen bestuur zodat de raad hier dichter op de uitvoering zit dan bij andere samenwerkingsverbanden.
	 De rollen worden voldoende zuiver gehouden. De gemeenteraad gaat bijvoorbeeld niet op de stoel van het bestuur zitten en een lid van het algemeen bestuur (en niet het lid van het dagelijks bestuur) moet verantwoording afleggen aan de gemeenteraad;
	Actieve rolvervulling door de raad
	 De gemeenteraad neemt zelf ook initiatief dan wel volgt vooral de lijnen die het samenwerkingsverband of het college aanbiedt.
	De gemeenteraad en het college lijken over het algemeen eenzelfde lijn te volgen bij samenwerking. In dat licht is de raad ook meer volgend op het college dan leidend in de ontwikkelingen rond samenwerking. De raad – of in elk geval een deel van de raadsleden – heeft wel een actieve houding in relatie tot de samenwerking.
	De betrokkenheid bij en belangstelling voor het taakveld van de samenwerking is persoons- en thema afhankelijk. 
	Betrokkenheid
	 Er is voldoende betrokkenheid bij en belangstelling voor het taakveld waarin de samenwerkingsorganisatie opereert.
	Werking in de praktijk
	Wat betreft de inhoudelijke keuzes over nut en noodzaak en de schaal van samenwerking volgt de gemeente in grote lijnen de vastgelegde visie. Er is geen visie op de governance van samenwerking. De keuzes daarin worden ad hoc gemaakt.
	Conformiteit
	 De praktijk is conform de beleidstheorie (uitgangspunten) van de gemeente i.c. de gemaakte afspraken.
	Raadsleden zijn over het algemeen redelijk tevreden over hoe de samenwerking verloopt en wat die (in hun waarneming) oplevert. Onvrede is er vooral over de grotere samenwerkingsverbanden waar de gemeente weinig invloed op heeft.
	Tevredenheid
	 De gemeente (raad) is tevreden over de praktijk van samenwerking
	Over het geheel is er geen gestructureerd inzicht in de vraag of de prestaties van samenwerking bijdragen aan gemeentelijke ambities. Het beeld dat raadsleden hebben van de effectiviteit van de samenwerking is zeer uiteenlopend. Dit beeld is positiever naarmate de samenwerking op kleinere schaal plaatsvindt en de raadsleden meer (directer) zijn betrokken en/of actief worden geïnformeerd.
	Effectiviteit
	 Sturingseffectiviteit: de gemeente en de gemeenteraad zijn voldoende in staat om zicht en grip te houden op de samenwerking.
	De mate waarin de gemeente in staat is om invloed uit te oefenen op de samenwerking hangt vooral samen met twee factoren. Naarmate de schaal (het aantal deelnemers) kleiner is, is de (ervaren) invloed groter en vanuit de opdrachtgeversrol heeft de gemeente meer invloed dan vanuit de eigenaarsrol. De raad heeft vooral invloed bij de totstandkoming van samenwerkingsverbanden, voor zover deze samenwerking van onderop ontstaat en op kleine schaal is. De invloed van de gemeente als geheel en daarmee ook de raad op de vorming van grotere samenwerkingsverbanden en de invloed als deelnemer/eigenaar bij ‘samenwerking in bedrijf’ is beperkt. 

