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Introductie

0.1

Aanleiding

Het onderwerp samenwerking leeft bij de gemeenteraad van Katwijk. Net als veel andere
gemeenten werkt Katwijk met een groot aantal overheden en private partijen samen. Raadsleden
hebben daarbij het gevoel dat ze onvoldoende grip hebben op de samenwerkingsverbanden
waaraan de gemeente deelneemt. De rekenkamercommissie heeft daarom besloten om een
onderzoek te starten met als thema ‘Grip op verbonden partijen’. Met het onderzoek wil de
rekenkamercommissie aanbevelingen formuleren aan de raad om grip op
samenwerkingsverbanden te vergroten. Partners+Pröpper heeft de rekenkamercommissie
ondersteund bij het uitvoeren van het onderzoek.

0.2

Achtergrond

Meer samenwerking…
In de trendstudie naar samenwerking tussen decentrale overheden blijkt dat gemeenten in 2005
1
gemiddeld in 27 publieke en private samenwerkingsverbanden participeren. Tegelijkertijd was
op dat moment de verwachting dat het aantal samenwerkingsverbanden zou toenemen. Deze
ontwikkeling heeft zich inderdaad doorgezet. Belangrijke impulsen voor verdergaande
samenwerking zijn de decentralisaties naar de gemeenten die veelal gepaard gaan met
‘efficiencykortingen’ en dus beperktere financiële middelen. In dat licht is het bundelen van
krachten een ‘natuurlijke reactie’ van gemeenten. Regionale samenwerking wordt ook
aangemoedigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie – zie de
Decentralisatiebrief van minister Plasterk2.

… maar minder grip
De sterke toename van samenwerkingsverbanden stelt hoge eisen aan de kaderstellende en
controlerende rol van de raad. Tegelijkertijd neemt bij gemeenteraden het gevoel toe dat zij de
grip op samenwerking kwijt raken.3 Zij zijn onvoldoende in staat tot politieke sturing en controle
van samenwerking. In een door Abma uitgevoerd onderzoek naar 110 gemeenten komt
bijvoorbeeld naar voren dat maar weinig gemeenten een visie hebben op samenwerking en in het
aangaan van samenwerking weinig strategisch opereren.4 Bij nogal wat gemeenten blijkt dat
samenwerking met partners buiten het gezichtsveld van de gemeenteraad raakt. Uit diverse
(rekenkamer)onderzoeken voor verschillende gemeenten blijkt dat vaak sprake is van ‘verlegd

1

2

3
4

Partners+Pröpper in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Trendstudie naar
samenwerking tussen decentrale overheden, 2005.
Brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dhr. R.H.A. Plasterk aan de
Tweede Kamer van 19 februari 2013 over de aanpak om tot meer samenhang te komen tussen de
voorgenomen decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd.
Zie ook: De Volkskrant , Buiten de raadszaal worden de beslissingen genomen, 15 januari 2015.
K. Abma, Beoordelen van gemeenten, Nijmegen, 2011 (dissertatie).
1

lokaal bestuur’ in plaats van ‘verlengd lokaal bestuur’.5 Deze thema’s staan ook centraal in dit
onderzoek van de rekenkamercommissie.
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Begripsbepaling en nadere toelichting

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de volgende begrippen (figuur 0.1).
Samenwerkingsverbanden
De term ‘samenwerkingsverband' gebruiken we voor alle mogelijke publiek- en privaatrechtelijke
constructies waarin een gemeente met andere partijen samenwerkt. De term omvat daarmee ook
begrippen als verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen.

Verbonden partijen
Een verbonden partij is een deelverzameling
van het brede begrip
samenwerkingsverbanden.
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke
of publiekrechtelijke organisatie waarin de
gemeente een bestuurlijk én een financieel
belang heeft (Besluit Begroting en
Verantwoording, art.1.). Onder financieel
belang wordt verstaan een financiële inleg die
niet verhaalbaar is indien de verbonden partij
failliet gaat. Een stichting of vereniging die
jaarlijks subsidie krijgt, maar waaraan geen
andere financiële verplichtingen zitten met
een juridische afdwingbaarheid door derden
is strikt genomen geen verbonden partij.
Bestuurlijk belang betekent zeggenschap,
hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in
het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.

Vormen van samenwerking
Er is een grote verscheidenheid aan
samenwerkingsvormen:
– Publiekrechtelijk: op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen. Het gaat het in de
kern om: Openbaar lichaam, Gemeenschappelijk
orgaan, Centrumgemeenteconstructie, Regeling
zonder meer en sinds 2015 de
Bedrijfsvoeringsorganisatie.
Van deze vormen hebben het openbaar lichaam en de
bedrijfsvoeringsorganisatie rechtspersoonlijkheid. In
de wet zijn allerlei zaken vastgelegd op gebied van
bevoegdheden, besluitvorming, toezicht,
democratische controle en openbaarheid. Een
voorbeeld is de mogelijkheid van de raad om een
zienswijze te geven op de
begroting/kadernota van een gemeenschappelijke
regeling. In wettelijke bepalingen klinkt om die reden
een voorkeur door voor publiekrechtelijke
rechtsvormen boven privaatrechtelijke samenwerking
(zie hieronder).
– Privaatrechtelijk: samenwerkingsverbanden op basis
van het privaatrecht, denk aan: contract,
bestuursakkoord, Naamloze Vennootschap, Besloten
Vennootschap, Stichting, Vereniging, Coöperatie.
– Informeel: gemeenten kunnen ook op informele basis
samenwerken, bijvoorbeeld in de vorm van bestuurlijk
of ambtelijk overleg.

Figuur 0.1: Begripsbepaling.
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Onder meer in onderzoeken van Partners+Pröpper in de gemeenten: Nieuwkoop, Zoetermeer,
Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg, Meppel, Steenwijkerland,
Oisterwijk, IJsselstein, Dronten, vijf gemeenten in de Hoeksche Waard en de ANNO-gemeenten
(Noordoost Friesland).
2

Er is intussen een bestuurspraktijk ontstaan waarbij ook een ruimere invulling van het begrip
verbonden partijen wordt gehanteerd vanuit de gedachte dat de gemeente risico’s loopt bij
bepaalde samenwerkingsverbanden die volgens de (enge) invulling uit het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) anders buiten beschouwing blijven.6 In Katwijk valt bijvoorbeeld de
zogenaamde TKN-samenwerking met Teylingen en Noordwijk voor openbare werken strikt
genomen niet onder de definitie van verbonden partij. Deze samenwerking is echter wel cruciaal
voor het behalen van de door Katwijk gewenste efficiencyvoordelen op dit terrein. Omgekeerd
zijn er ook voorbeelden van samenwerkingsverbanden waar gemeenten slechts een klein deel
van de aandelen bezitten en er nauwelijks sprake is van reële risico’s. Volgens de enge definitie
van het BBV gaat het hier echter wel om verbonden partijen. Een typerend voorbeeld is de BNG
Bank (voorheen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten).

Figuur 0.2: Enge en ruime invulling van verbonden partijen.7
Samenwerking met andere partners kan voor gemeenten een verplichting zijn op grond van weten regelgeving. Denk aan de Veiligheidsregio en de Omgevingsdiensten. Samenwerking kan ook
op vrijwillige basis, bijvoorbeeld de keuze om gezamenlijke afvalinzameling te organiseren met
andere gemeenten of het oprichten van een regionale sociale dienst.
Afzonderlijke bestuursorganen (de raad, het college of de burgemeester) zijn bevoegd tot
oprichting van of deelname aan een gemeenschappelijke regeling. De bestuursorganen kunnen
alleen een gemeenschappelijke regeling treffen voor de overdracht van hun eigen taken. Wel is
altijd toestemming nodig van de raad.
Op grond van Gemeentewet en de Wet dualisering gemeentebestuur heeft het college de
bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten – dus in principe ook de
oprichting of deelname aan een privaatrechtelijke samenwerking (denk aan een besloten

6

7

Zie ook: Deloitte en Touche, Gemeente Governance, Handboek Verbonden partijen, ‘Twee voeten in één
sok’, 2006, p. 7.
Zie ook: L.Th. van den Dool en J.M. van de Laar, Schakelen naar sterkere sturing, geen datum.
3

vennootschap of stichting). Wel dient het college de raad in staat stellen om eerst zijn wensen en
bedenkingen kenbaar te maken aan het college.
Voor raadsleden is een schat aan informatie beschikbaar over verbonden partijen en de Wet
gemeenschappelijke regelingen. Zie onder meer een groot aantal publicaties van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten over deze onderwerpen.
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Doelstelling en vraagstelling onderzoek

De rekenkamercommissie stelt voor dit onderzoek drie doelen:
1
Inzicht in de onderbouwing voor het aangaan van samenwerkingsverbanden in kosten en
prestaties, de mogelijkheden voor sturing en toezicht op het bestuur en uitvoering door
samenwerkingsverbanden en de voorwaarden waaronder uitgetreden kan worden.
2 Een oordeel over de wijze waarop en de mate waarin de raad in de gelegenheid wordt
gesteld om via het aangaan van samenwerkingsverbanden te sturen op gemeentelijke
beleidsdoelstellingen.
3 Aanbevelingen om het zicht en grip van de raad op samenwerkingsverbanden te vergroten.
De rekenkamercommissie formuleert vijftien deelvragen:
(A) INVENTARISATIE VAN SAMENWERKINGSVERBANDEN
1
Welke samenwerkingsverbanden is Katwijk aangegaan?
(B) AANGAAN SAMENWERKING
2 Welk algemeen beleid is in Katwijk geformuleerd op basis waarvan keuzen voor vorm en
invulling van samenwerking zijn gemaakt?
3 Welke afwegingen spelen een rol bij de keuze voor het aangaan van een
samenwerkingsverband of de keuze voor een bepaalde verbonden partij?
4 Welke ambities en doelstellingen beoogt de gemeente te bereiken met de deelname aan de
samenwerkingsverbanden en in hoeverre komen deze overeen met de doelstellingen van het
samenwerkingsverband?
(C) BEHEERSING: STURING EN VERANTWOORDING
5 Hoe is het beheer van verbonden partijen geregeld en welke mogelijkheden heeft de
gemeente om zicht te houden op het bedrijfsmatig functioneren van het
samenwerkingsverband?
6 Welke jaarlijkse lasten zijn gemoeid met de uitvoering via samenwerkingsverbanden en is er
structureel en voortschrijdend inzicht in de begroting en de uitputting?
7 Hoe is het bestuur van verbonden partijen geregeld en welke mogelijkheden heeft de
gemeente om te sturen op de doelstellingen en/of uitvoering van het
samenwerkingsverband?
8 Op welke wijze vindt door het samenwerkingsverband verantwoording plaats over de
rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de bestedingen?
9 Op welke wijze is de kwaliteit van verbonden partijen binnen de gemeente geborgd?
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Voldoen de resultaten van de uitvoering door samenwerkingsverbanden aan de
doelstellingen zoals deze bij het aangaan van het samenwerkingsverband zijn
geformuleerd?

(D) BEËINDIGING SAMENWERKING
11 Onder welke voorwaarden is uittreding uit een samenwerkingsverband mogelijk en welke
consequenties heeft dit?
12 Onder welke voorwaarden is beëindiging van een samenwerkingsverband mogelijk?
(E) BETROKKENHEID VAN DE RAAD
13 In hoeverre is de raad betrokken bij de gemaakte keuzes voor samenwerking?
14 Op welke wijze en in welke mate wordt de raad betrokken bij besluitvorming van het
samenwerkingsverband die het beheer aangaat?
15 In hoeverre wordt de raad voldoende in staat gesteld om zijn kaderstellende (sturing) en
controlerende rol (verantwoording) te vervullen?

0.5

Evaluatiemodel en normenkader

Het onderzoek is ingericht aan de hand van het onderstaande beproefd evaluatiemodel (figuur
0.3). Het evaluatiemodel laat zien dat de onderzoeksvragen worden beantwoord aan de hand van
5 blokken:
– Blok A: Inventarisatie van samenwerkingsverbanden (deelvraag 1);
– Blok B: Aangaan van samenwerking (deelvragen 2 tot en met 4);
– Blok C: Beheersen, sturing en verantwoording (deelvragen 5 tot en met 10);
– Blok D: Beëindiging van samenwerking (deelvragen 11 en 12);
– Blok E: Betrokkenheid van de raad (deelvragen 13 tot en met 15).

Figuur 0.3: Evaluatiemodel.

Het evaluatiemodel bevat tevens de hoofdnormen, zie voor een verdere uitwerking bijlage 1.

5
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Aanpak en methodische verantwoording

Afbakening
Dit onderzoek gaat uit van de ruime invulling van het begrip verbonden partijen (figuur 0.2). Als
voorwaarde is gesteld dat het daarbij gaat om samenwerking met andere overheden.

Digitale enquête en zelfevaluatie met sleutelinformanten
Om tot een goede en actuele inventarisatie van alle samenwerkingsverbanden te komen is
gebruik gemaakt van deskundigen binnen de gemeente, namelijk de ambtelijke accounthouders
voor alle samenwerkingsverbanden. Dit zijn sleutelinformanten met kennis van zaken die een
goed overzicht en inzicht hebben van de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente Katwijk
participeert . Het verkrijgen van kennis en inzichten van sleutelinformanten is een gebruikelijke
methode binnen de bestuurskunde.8 De ambtelijke accounthouders zijn via een digitale enquête
gevraagd om de inventarisatie van samenwerkingsverbanden te actualiseren. Tegelijkertijd is
gevraagd om de samenwerkingsverbanden via een aantal invalshoeken te beoordelen, hetgeen
daarmee dus neerkomt op een ‘zelfevaluatie’ door deze sleutelinformanten. Met een deel van de
sleutelinformanten zijn ook aanvullende gesprekken gevoerd (zie verderop ‘verdieping aan de
hand van leerzame voorbeelden’.)
De digitale enquête is uitgezet onder twaalf ambtelijke accounthouders (zie bijlage 3) die
betrokken zijn bij in totaal veertien samenwerkingsverbanden. Alle ambtelijke accounthouders
hebben de vragenlijst ingevuld (100% respons).
Met behulp van de digitale enquête zijn de belangrijkste kenmerken in kaart gebracht van
veertien samenwerkingsverbanden, van de in totaal 23 samenwerkingsverbanden waaraan de
gemeente Katwijk deelneemt (zie hoofdstuk 1). Van negen samenwerkingsverbanden zijn de
kenmerken niet via de digitale enquête in kaart gebracht. De reden hiervoor is:
1
vanwege het ontbreken van een aanzienlijk financieel en/of bestuurlijk belang/risico bij het
samenwerkingsverband. Dit betreft: BNG Bank (voorheen: N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten), N.V. Nuon Energy N.V. (Katwijk heeft geen aandelen meer sinds 1 juli 2015),
N.V. Dunea, Alliander N.V. en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
2 vanwege de voorgenomen beëindiging van het samenwerkingsverband Floris V9;
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Zie onder meer: R. Torenvlied, Besluiten in uitvoering, 1996 (dissertatie).

9

Op 12 december 2013 is een vaststellingsovereenkomst gesloten tot beëindiging van de
samenwerkingsovereenkomst tussen de vennoten ARCADIS Planrealisatie B.V., gemeente Katwijk,
Coöperatieve Rabobank Katwijk U.A en Coöperatieve Bloemenveiling “Flora Holland” U.A Als gevolg
van deze vaststellingsovereenkomst worden de lopende projecten “Vinkenwegzone/PhytoNova” en de
“De Rover” door Ontwikkelingsmaatschappij Floris V afgerond, waarna de vennootschap zal liquideren.
De verwachting is dat de liquidatie van de vennootschap eind 2015, begin 2016 zal plaatsvinden i.c.
worden afgerond. Vennoot ARCADIS Planrealisatie B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele
verplichtingen voortvloeiende uit activiteiten verricht door Ontwikkelingsmaatschappij Floris V. In
aanvulling op de vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tot uittreding gesloten tussen de
vennoten ARCADIS Planrealisatie B.V., gemeente Katwijk, Coöperatieve Rabobank Katwijk U.A en
Coöperatieve Bloemenveiling “Flora Holland” U.A, waarin overeengekomen is dat de vennoten
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er is vanuit de ambtelijke organisatie ten behoeve van dit onderzoek geen ambtelijke
accounthouder, te weten: de samenwerking sociale zekerheidsfraude.
enkele raadsleden hebben voor dit onderzoek twee samenwerkingsverbanden benoemd in
aanvulling op de lijst met te onderzoeken samenwerkingsverbanden die door de ambtelijke
organisatie is aangeleverd, te weten: Economie071 en Stuurgroep Valkenburg.

De rekenkamercommissie wil ook de raad bij het onderzoek betrekken. Om die reden is tevens
een digitale enquête over sturing en controle van samenwerkingsverbanden georganiseerd onder
alle (burger)raadsleden. De respons bedraagt 48% ofwel 19 van de 40 raadsleden namen deel
aan de enquête.
– De respons onder raadsleden is vergelijkbaar met andere (rekenkamer)onderzoeken naar
samenwerkingsverbanden en is van voldoende omvang om een goed beeld te krijgen van de
situatie.
– De respons bestaat ongeveer voor de helft uit nieuwe raadsleden. De andere raadsleden
waren ook al voor de verkiezingen in 2014 lid van de raad. Beide groepen zijn daarmee
evenwichtig vertegenwoordigd in de enquête. De uitkomsten worden daarmee niet scheef
getrokken door een groep die is oververtegenwoordigd.

Verdieping aan de hand van leerzame voorbeelden
De rekenkamercommissie heeft vijf leerzame casus geselecteerd voor nadere verdieping:
1 Omgevingsdienst West-Holland;
2 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg;
3 Holland Rijnland;
4 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij;
5 Economie071.
Bij de selectie van casus is rekening gehouden met een spreiding over aard van de samenwerking
(beleidsafstemming, uitvoering, delen van hulpbronnen), fase van samenwerking (recentelijk
opgestart of reeds lange periode van samenwerking), wettelijk- of niet wettelijke verplichting van
samenwerking en de vorm van samenwerking.
Het verdiepend onderzoek is uitgevoerd door aanvullende dossierstudie en gesprekken met een
vertegenwoordiging van het college (portefeuillehouders van de samenwerkingsverbanden),
de geselecteerde samenwerkingsverbanden betrokken ambtelijk accounthouders, en
vertegenwoordigers van de geselecteerde samenwerkingsverbanden.
Door het combineren van verschillende bronnen - interviews, enquêtes , zelfevaluatie en
schriftelijk materiaal - ontstaat goed inzicht in de situatie.

Verslaglegging
De bevindingen zijn verwerkt in een conceptrapport van bevindingen. Dat rapport is aangeboden
aan de ambtelijke organisatie voor verificatie van feiten. Vervolgens zijn door de

Coöperatieve Rabobank Katwijk U.A en Coöperatieve Bloemenveiling “Flora Holland” U.A per 12
december 2013 uit de vennootschap treden. (Bron: ambtelijke accounthouder en programmabegroting
2015-2016).

7

rekenkamercommissie tussenconclusies, alsmede conclusies en aanbevelingen toegevoegd en is
voor bestuurlijk wederhoor een conceptrapport aangeboden aan het college van B&W. De
zienswijze van het college van B&W is toegevoegd aan het rapport. Tot slot is een definitief
rapport verstuurd naar de gemeenteraad.

0.7

Leeswijzer

Hoofdstuk 0:
Hoofdstuk 1:
Hoofdstuk 2 t/m 4:

Hoofdstuk 5:

Bevat een beschrijving van en introductie op het onderzoek.
Een inventarisatie van de samenwerkingsverbanden (evaluatiemodel blok
A, deelvraag 1).
Deze hoofdstukken bevatten de bevindingen in volgorde van de blokken
van het evaluatiemodel te weten: (blok B, hoofdstuk 2) aangaan van
samenwerking; (blok C, hoofdstuk 3) beheren van samenwerking: sturing
en verantwoording; (blok D, hoofdstuk 4) beëindiging samenwerking. Het
blok (E) aangaande de betrokkenheid van de gemeenteraad is niet apart
opgenomen in een hoofdstuk, dit onderwerp loopt door alle
hoofdstukken heen. De raad is immers in meer of mindere mate
betrokken in alle fasen van samenwerking: het aangaan, het beheer en de
beëindiging van samenwerking.
De resultaten uit bestudering van de vijf verdiepende casus worden in dit
rapport als bron gebruikt en om bevindingen van voorbeelden te
voorzien. De vijf casus zullen daarom steeds worden gebruikt in alle
hoofdstukken.
In dit hoofdstuk worden op basis van de bevindingen uit voorgaande
hoofdstukken conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

8

1

Inventarisatie van samenwerkingsverbanden

In dit hoofdstuk staat deelvraag 1 centraal (blok A van het evaluatiemodel). Het betreft een
inventarisatie en beschrijving. Daarvoor gelden geen normen.
DEELVRAAG

1

Welke samenwerkingsverbanden is Katwijk aangegaan?

Dit onderzoek voorziet in een overzicht van 23 samenwerkingsverbanden. Om een volledig en
actueel beeld te krijgen van de samenwerkingsverbanden is gebruik gemaakt van verschillende
bronnen: de nota verbonden partijen, de paragraaf verbonden partijen uit de
programmabegrotingen, een lijst opgesteld in afstemming met de ambtelijke organisatie, een
digitale enquête onder raadsleden en onder ambtelijk accounthouders.

Overzicht aantal samenwerkingsverbanden
Katwijk neemt op dit moment deel aan 23 samenwerkingsverbanden, waarvan 18 verbonden
partijen. De verbonden partijen zijn in de onderstaande tabel met een sterretje (*) gemarkeerd.
De onderstaande tabel beschrijft per samenwerkingsverband de belangrijke hoofdkenmerken
zoals de naam, vorm van samenwerking, onderwerp waarop wordt samengewerkt en de
deelnemers.
Nr.

Naam

1

2

BNG Bank (voorheen: N.V.
Bank Nederlandse
Gemeenten) (*)
N.V. Dunea (*)

3

Vorm

Onderwerp

Deelnemers

NV

Financiën

Alle 393 gemeenten, provincies en de
Rijksoverheid

NV

Water

Alliander N.V. (*)

NV

Energie (distributie)

4

N.V. Nuon Energy (*)

NV

Energie

5

GR Veiligheidsregio
Hollands-Midden (*)

OpLi

Gemeenten Alphen aan den Rijn, Den
Haag, Hillegom, Katwijk,
Lansingerland, Leiden,
Leidschendam, Lisse, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk,
Teylingen, Voorschoten, Wassenaar,
Zoetermeer en Zuidplas
Circa 46 gemeenten; provincies
Gelderland, Flevoland, Friesland en
Noord-Holland
Gedurende de looptijd van het onderzoek heeft Vattenfall AB
100% van het aandelenkapitaal in Nuon Energy verkregen.
Katwijk bezit per 1 juli 2015 geen aandelen meer en is daarmee
niet langer deelnemer aan dit samenwerkingsverband.
Gemeenten: Alphen aan den Rijn,
Politie en GHOR.
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
Hillegom, Kaag en Braassem,
Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout,

Veiligheid/
hulpverlening

Andere samenwerkende
partijen
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Nr.

Naam

Vorm

6

GR Holland Rijnland (*)
(HR)

OpLi

7

GR Regionale Dienst
Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden (*)
(RDOG)

OpLi

8

GR GGZ subsidies (*)

9

10

11

12

13

Onderwerp

Bestuur en middelen;
economische zaken;
jeugdhulp;
maatschappelijke
ondersteuning; werk;
natuur en landschap;
recreatie en
toerisme; onderwijs;
ruimte; sociale
zaken;
bereikbaarheid en
cultuur.
Volksgezondheidszorg en Jeugd

CG

Volksgezondheidszorg

GR Omgevingsdienst WestHolland (*)
(ODWH)

OpLi

Milieutaken
(vergunningverlening, handhaving
en toezicht)

GR Vuilafvoerbedrijf Duinen Bollenstreek (*)
(VAB)
GR Belastingsamenwerking
Gouwe-Rijnland (*)
(BSGR)

OpLi

Afval(inzameling en
verwerking)

OpLi

Belastingheffing en –
inning

GR Werkvoorzieningsschap
Kust-, Duin- en
Bollenstreek (*)
Stichting Openbaar
Basisonderwijs Duin- en

OpLi

Sociale zaken en
arbeidsmarkt

St

Onderwijs (jeugd)

Deelnemers

Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten,
Waddinxveen, Zoeterwoude en
Zuidplas.
Gemeenten: Alphen aan den Rijn,
Hillegom, Kaag en Braassem,
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest,
Teylingen, Voorschoten en
Zoeterwoude.

Gemeenten: Alphen aan den Rijn,
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
Hillegom, Kaag en Braassem,
Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten,
Waddinxveen, Zoeterwoude en
Zuidplas.
Gemeenten: Alphen aan den Rijn,
Hillegom, Kaag en Braassem,
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest,
Teylingen, Voorschoten en
Zoeterwoude.
Gemeenten: Alphen aan den Rijn,
Hillegom, Kaag en Braassem,
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest,
Teylingen, Voorschoten en
Zoeterwoude.
Overige: provincie Zuid-Holland.
Gemeenten: Hillegom, Katwijk,
Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout
en Teylingen.
Gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk,
Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest,
Voorschoten, Wassenaar en
Zoeterwoude. Overige:
Hoogheemraadschap van Rijnland.
Gemeenten: Hillegom, Katwijk,
Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen en Wassenaar.
Gemeenten: Hillegom, Katwijk,
Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout

Andere samenwerkende
partijen

Waterschappen,
Provincies en
metropoolregio.

GGD, RAV en
GHOR.

Gemeente
Noordwijkerhout,
gemeente
Voorschoten en
GR Holland
Rijnland.

Hoogheemraadschap van
Rijnland.
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Nr.

14

Naam

Bollenstreek
Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij
(GOM) (*)
Floris V (*)

Vorm

Deelnemers

Andere samenwerkende
partijen

en Teylingen.
Gemeenten: Hillegom, Katwijk,
Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout
en Teylingen.
Gemeente Katwijk en Arcadis
Planrealisatie B.V.

Sportbedrijf Katwijk B.V (*)
(zie noot 1)
Stichting Marketing Katwijk
(*)

BV

Ruimtelijke ordening
en economische
ontwikkeling
Economische- en
ruimtelijke
ontwikkeling
Sport

St

Toerisme

Gemeente Katwijk.

18

Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (*)
(VNG)

Ver

Alle 393 gemeenten en Aruba,
Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius
en enkele tientallen gewesten.
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Samenwerking Teylingen
Katwijk Noordwijk
(STKN)
Zeehaven IJmuiden NV (*)

Bes

Platformfunctie,
belangenbehartiging en
dienstverlening op
allerlei onderwerpen
en beleidsterreinen
Afval en openbare
werken

Gemeenten: Katwijk en Velsen.

Provincie NoordHolland.

21

GR Intergemeentelijke
Sociale Dienst Bollenstreek
(zie noot 2)

Opli

Economische
ontwikkeling en
visserij
Sociale recherche

Hillegom, Lisse, Noordwijk,
Noordwijkerhout en Teylingen

Katwijk in de rol
van
opdrachtgever.

22

Economie071

Bes

Economische
ontwikkeling

23

Stuurgroep Valkenburg
(zie noot 3)

i.o.

Ruimtelijke
ontwikkeling (locatie
Valkenburg)

Gemeenten: Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten
en Zoeterwoude. Overige:
Hogeschool Leiden, Kamer van
Koophandel, Katwijkse
Ondernemersvereniging, Koepel van
Ondernemersverenigingen in de
Leidse regio, Leids Universitair
Medisch Centrum,
Ondernemersvereniging BioScience
Park, ROC Leiden, Universiteit Leiden
en VNO-NCW Rijnland.
Gemeente Katwijk en
Rijksvastgoedbedrijf

15

16
17

20

BV

Onderwerp

CV

NV

Gemeente Katwijk.
Rabobank,
Horecavereniging
en Katwijkse
Ondernemersvere
niging.

Gemeenten: Katwijk, Noordwijk en
Teylingen.

Gemeente
Katwijk en
Rijksvastgoedbedrijf.

Tabel 1.0: de samenwerkingsverbanden van de gemeente Katwijk. Bronnen: digitale enquête onder ambtelijk accounthouders,
aangeleverde lijst samenwerkingsverbanden door ambtelijke organisatie en de nota verbonden partijen.
OpLi = Openbaar Lichaam, CG = Centrumgemeenteconstructie, CV = commanditaire vennootschap, Bes =
bestuursakkoord/convenant, BV = Besloten Vennootschap, NV = Naamloze Vennootschap, St = Stichting, CV =
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commanditaire vennootschap, Ver = vereniging, i.o. = samenwerking nog in oprichting, definitieve vorm nog te kiezen, ? =
samenwerkingsvorm niet herleidbaar uit de beschikbare bronnen.
* = een verbonden partijen (bron: Nota verbonden partijen en paragraaf 7 verbonden partijen uit de Programmabegroting
2015-2019).
Noot 1: is een verbonden partij, maar valt buiten de reikwijdte van het onderzoek, zie paragraaf 0.6 Afbakening.
Noot 2: is een verbonden partij, waaraan Katwijk echter niet in deelneemt als (deel)eigenaar; de ISD Bollenstreek voert op
contractbasis werkzaamheden op het gebied van sociale recherche voor de gemeente Katwijk uit. Er is een conceptovereenkomst die nog definitief moet worden vastgesteld.
Noot 3: de Stuurgroep Valkenburg is in oprichting, de vorm is dan ook nu nog niet bepaald. Er is wel een
intentieovereenkomst om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen. Daarom is de Stuurgroep Valkenburg wel in de
tabel opgenomen.

De samenwerkingspartners
De onderstaande kaart laat zien in hoeveel samenwerkingsverbanden gemeenten uit de
omgeving met Katwijk samenwerken (bron: digitale enquête onder ambtelijk accounthouders en
check op schriftelijke documentatie) en wat daarbij de geografische oriëntatierichting is. Als
voorbeeld: de gemeente Noordwijk werkt in tien samenwerkingsverbanden samen met de
gemeente Katwijk, de gemeente Wassenaar doet dat in twee samenwerkingsverbanden.
Uit de kaart blijkt dat Katwijk naar
het noorden (Duin- en
Bollenstreek) en oosten (regio
Leiden) is georiënteerd. De
oriëntatie van Katwijk richting de
regio Den Haag is beduidend
minder.
In de meeste gevallen zit Katwijk
samen met Hillegom, Lisse,
Noordwijk, Noordwijkerhout en
Teylingen in
samenwerkingsverbanden. Ook
vindt veel samenwerking plaats
met anderen gemeenten in de
regio Holland Rijnland.
Opmerking: Zeehaven IJmuiden is niet
meegenomen in de kaart daar dit
samenwerkingsverband zich uitstrekt
over de provinciale grens.
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Aard van de samenwerking: waar is de samenwerking op gericht?
De meeste samenwerkingsverbanden zijn gericht op beleidsafstemming en/of gezamenlijke
uitvoering, zie de onderstaande tabel.
Waarop richt de samenwerking zich
Aantal
(meerdere mogelijk)
Beleidsafstemming, bijvoorbeeld Holland Rijnland.
9
Gezamenlijke uitvoering , bijvoorbeeld Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland,
10
Omgevingsdienst West-Holland en Samenwerking Teylingen Katwijk Noordwijk.
Delen hulpbronnen (shared services) Bijvoorbeeld met name op het terrein van delen van
kennis en deskundigheid of ambtelijke capaciteit, bijvoorbeeld in Holland Rijnland
3
verband of de samenwerking Teylingen, Katwijk en Noordwijk.
Een netwerk of platform voor ontmoeting, kennisdeling en informatie-uitwisseling.
3
Voorbeeld Holland Rijnland en Veiligheidsregio Hollands-Midden.
Anders…, denk aan Stichting Katwijk Marketing en het Sportbedrijf.
4
Noot: het totaalaantal van deze tabel sluit niet aan op totaalaantal van tabel 1.o, want een
samenwerkingsverband kan zich richten op 1 of meerdere functies, bijvoorbeeld beleidsafstemming en
tegelijkertijd gezamenlijke uitvoering.
Tabel 1.1: Functies samenwerkingsverbanden. Bron: digitale enquête onder ambtelijk accounthouders.
TOELICHTING OP DE BEGRIPPEN UIT TABEL 1.1
Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten
aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het
ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van
beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Bij gezamenlijke uitvoering gaat het om het bundelen van uitvoerders, het realiseren van een
uitvoeringsorganisatie (zonder dat dit per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor
de partners maatwerk mogelijk dat ze kunnen afnemen). Partijen kunnen ook ervoor kiezen om het
beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke
uitvoering.
Bij het delen van hulpbronnen (Shared Services) gaat het om samenwerking tussen partijen waarbij
zij met behoud van een zelfstandige (politiek-bestuurlijke) organisatie hulpbronnen delen of
organiseren. Deze hulpbronnen kunnen facilitaire zaken zijn, maar ook de deskundigheid en inzet
van beleidsmedewerkers. Het kan een beperkte vorm van samenwerking zijn, bijvoorbeeld een
gezamenlijke salarisadministratie. Het kan ook een vergaande vorm van samenwerking zijn,
bijvoorbeeld één gezamenlijke ambtelijke organisatie voor meerdere gemeentebesturen. Bij het
‘delen van beleidsmedewerkers’ kan het bijvoorbeeld gaan om het gezamenlijk doorgronden van
nieuwe wet- en regelgeving of het formuleren van beleidsalternatieven.
Bij een netwerk of platformfunctie gaat het om ontmoeting, kennisdeling en uitwisselen van
informatie.

De financiële bijdrage
Voor de 14 samenwerkingsverbanden van de digitale enquête onder ambtelijk accounthouders is
op grond van schriftelijk materiaal en op basis van aanvullende informatie van ambtelijke
accounthouders de financiële bijdrage van de gemeente Katwijk in kaart gebracht. In totaal gaat
het om € 8.807.803,-. Dit is verder uitgewerkt in de onderstaande tabel 1.2 Circa 80% van de
totale jaarlijkse bijdrage van de gemeente Katwijk aan de 14 samenwerkingsverbanden gaat naar
13

vier samenwerkingsverbanden, te weten Veiligheidsregio Hollands Midden, Regionale Dienst
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, Holland Rijnland en Belasting Samenwerking
Gouwe-Rijnland.
Samenwerkingsverbanden gemeente Katwijk
Bedragen zijn gebaseerd op de begroting van 2015.
Totaal
Veiligheidsregio Hollands Midden
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
(RDOG HM)
1
Holland Rijnland
2
Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
3
Sportbedrijf Katwijk B.V.
Bijdrage
Huurinkomsten
Netto bijdrage
Kust-, Duin- en Bollenstreek (werkvoorzieningsschap)
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
Stichting Marketing Katwijk
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
GGZ subsidies
4
Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBO)
5
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
6
Samenwerking Teylingen Katwijk Noordwijk
7
Zeehaven IJmuiden
1

2
3

4
5

6

7

Jaarlijkse
bijdrage (€)
8.533.778
3.240.400
2.085.270

%
100%
38%
24%

812.740
782.100
1.500.000
950.000
550.000

10%
9%

364.962
328.564
157.000
123.975
87.767
1.000

4%
4%
2%
1%
1%
0%

6%

Niet van toepassing

0
0

0%
0%

Dit is de bijdrage van de gemeente in de begroting 2015; exclusief de bijdrage voor het Regionaal
InvesteringsFonds (RIF).
Deze structurele bijdrage neemt jaarlijks met 2% af.
De gemeentelijke bedrage aan dit samenwerkingsverband is € 1.500.000,-; hiervan vloeit € 950.000,- als
huurinkomsten terug naar de gemeentekas.
Dit betreft een bijdrage in de kosten van de ambtelijke ondersteuning door de gemeente Teylingen (GTO).
De gemeente Katwijk heeft net als de andere 5 deelnemende gemeenten ingestemd met het verstrekken
van een garantiestelling ter grootte van € 7 miljoen (zijnde 1/6 deel).
Er is een (meer)jarenprogramma TKN waarop de onderwerpen staan waarop de drie (soms twee)
gemeenten samenwerken. Dit zijn in de regel zaken die elk van de deelnemende gemeenten al op het eigen
werkprogramma had staan (inclusief begrote uren en middelen). Uitgangspunt is deze gezamenlijke op te
pakken waarbij de trekkersrol per onderwerp ‘eerlijk’ verdeeld worden over de deelnemende gemeenten.
De samenwerking kost volgens de gemeenten niet/nauwelijks meer uren dan wanneer zij het onderwerp
alleen zouden oppakken.
De raad heeft 3 jaar geleden afgezien van dividenduitkering om meer middelen voor projecten beschikbaar
te krijgen.

Tabel 1.2: jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente Katwijk aan 14 onderzochte
samenwerkingsverbanden. Bronnen: digitale enquête onder ambtelijk accounthouders, schriftelijk materiaal
en aanvullende informatie van ambtelijk accounthouders.
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2

Aangaan van samenwerkingsverbanden

Dit hoofdstuk behandelt deelvragen 2 tot en met 4: blok B uit het evaluatiemodel.
De normen staan vermeld bij de verschillende paragrafen. Het hoofdstuk sluit af met
tussenconclusies die zijn gebaseerd zijn op de bevindingen in de verschillende paragrafen.
DEELVRAGEN
2 Welk algemeen beleid is in Katwijk geformuleerd op basis waarvan voor een vorm
van samenwerking en vervolgens specifieke samenwerking is gekozen?
3 Welke afwegingen spelen een rol bij de keuze voor het aangaan van een
samenwerkingsverband of de keuze voor een bepaalde verbonden partij?
4 Welke ambities en doelstellingen beoogt de gemeente te bereiken met de
deelname aan de samenwerkingsverbanden en in hoeverre komen deze overeen
met de doelstellingen van het samenwerkingsverband?
Tevens omvat dit hoofdstuk de deelvragen 13 t/m 15 aangaande de betrokkenheid van de raad:
13 In hoeverre is de raad betrokken bij de gemaakte keuzes voor samenwerking?
14 Op welke wijze en in welke mate wordt de raad betrokken bij besluitvorming van
het samenwerkingsverband die het beheer aangaat?
15 In hoeverre wordt de raad voldoende in staat gesteld om zijn kaderstellende
(sturing) en controlerende rol (verantwoording) te vervullen?

2.1

Strategische visie op samenwerking

TOEGEPASTE NORM:
B1 Er is een heldere en door de raad gedragen strategische visie op samenwerking. In
deze visie is bijvoorbeeld opgenomen wat de ambities zijn op het gebied van
samenwerking, wat preferente partners zijn en welke samenwerkingsverbanden
er al zijn. De visie helpt bij het vanuit overzicht over het geheel maken van keuzes
over individuele samenwerkingsverbanden (in plaats van dat dit ‘verkokerd’ of ad
hoc gebeurt).

De gemeente Katwijk heeft een expliciete strategische visie op samenwerking. In de gesprekken
met het college van B&W en de ambtelijke organisatie wordt deze strategie ook bevestigd.
“Katwijk staat open voor samenwerking met andere gemeenten en richt niet bij voorbaat haar blik op
gemeenten in de voormalige regio Duin- en Bollenstreek of op gemeenten in de regio Leiden. Samenwerking
is daarbij een middel en geen doel. De afweging is of de samenwerking aantoonbare voordelen voor de
gemeente Katwijk oplevert zoals voordelen op financieel gebied, hogere continuïteit en borging van kwaliteit.
Per afzonderlijke taak weegt Katwijk aan de hand van de Meetlat herijking taakuitvoering af of een taak het
beste zelf, in samenwerkingsverband of door een marktpartij kan worden uitgevoerd.”
Bron: Collegevoorstel recente ontwikkelingen en koers regionale samenwerking, 17 november
2011.
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“Per samenwerking kijken wij of deze bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit, verlagen van kosten en
versterken van de belangenbehartiging van de gemeente Katwijk. Als dat in bestaande
samenwerkingsverbanden niet (meer) zo is, passen wij onze positie aan.”
Bron: Collegewerkprogramma 2010-2014.
“De gemeente Katwijk werkt samen met andere gemeenten als dit meerwaarde oplevert in termen van betere
kwaliteit en/of goedkopere dienstverlening. Een fusie wordt uitgesloten. ”
Bron: Coalitieakkoord 2014-2018.
De strategische visie van de gemeente Katwijk is helder en biedt veel keuzeruimte voor specifieke
situaties. Op basis van bovengenoemde bronnen, gesprekken met het college en de ambtelijke
organisatie en een enquête onder ambtelijk accounthouders en raadsleden, kan de strategische
visie op samenwerking als volgt worden samengevat:
1
Een belangrijk uitgangspunt is dat de gemeente Katwijk een zelfstandige gemeente wil
blijven. De gemeente werkt vanuit het principe “lokaal wat kan en regionaal wat moet”.
2 Wel of niet samenwerken: samenwerking is een middel en geen doel op zich.
Katwijk werkt samen als:
− het wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld de GR Veiligheidsregio Hollands-Midden of de
GR Omgevingsdienst West-Holland;
− taken efficiënter, met meer kwaliteit of met meer continuïteit kunnen worden
uitgevoerd. Bijvoorbeeld de GR Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland of de
Samenwerking Teylingen Katwijk Noordwijk;
− het wenselijk is om de positie in en van de regio te verstevigen. Bijvoorbeeld door het
bundelen van bestuurlijke krachten ontstaat een sterke speler ten opzichte van medeoverheden. Bijvoorbeeld samenwerking in Holland Rijnland verband.
3 Partnerkeuze: de maatschappelijke opgave is leidend voor de partnerkeuze. Katwijk werkt
niet altijd samen met dezelfde gemeenten, maar bekijkt per geval wat het beste is. Katwijk
heeft op voorhand geen voorkeur voor bepaalde samenwerkingspartners maar oriënteert
zich wel in twee richtingen: de Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio.
4 Vormkeuze: Katwijk onderzoekt in de verkennende fase bij nieuw op te richten
samenwerkingsverbanden welke vorm het meest geschikt is voor de situatie die voorligt.
Daarbij worden bepaalde vormen niet op voorhand uitgesloten.
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De strategische visie biedt ook in
de praktijk een roer voor het
aangaan van samenwerking. Dat
zien we terug in de motieven
(ambities en doelstellingen
deelvraag 4) en) die ten
grondslag lagen aan de
samenwerkingsverbanden die de
gemeente Katwijk is aangegaan.
In figuur 2.1 is te zien dat de
belangrijkste motieven voor
samenwerking zijn het ‘vergroten
ambitieniveau’, ‘efficiënter
werken’ en ‘organisatorische
Figuur2.1: Motieven van samenwerking volgens de ambtelijke accounthouders
voordelen’.
(aantal keren genoemd). Bron: digitale enquête onder ambtelijke
accounthouders.
De belangrijkste motieven (ambities en doelen) van de gemeente Katwijk voor samenwerking
sluiten aan op de doelen van de samenwerkingsverbanden die de gemeente aangaat. Hierbij
gaat het bij de vijf verdiepende casus met name om het vergroten van het ambitieniveau. Dat
blijkt uit de onderliggende gemeenschappelijke regelingen, jaarverslagen en bestuurlijke
stukken van de desbetreffende samenwerkingsverbanden. Zie als voorbeeld hieronder de casus
Economie071, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en Holland Rijnland. De doelen omtrent
efficiënter werken en organisatorische voordelen zijn terug te vinden bij andere
samenwerkingsverbanden. Daarom is in aanvulling op de verdiepende casus een voorbeeld
toegevoegd, te weten Samenwerking Teylingen Katwijk Noordwijk.

Casus Economie071
Doel van de samenwerking sluit aan op het motief ‘vergroten ambitieniveau’.
‘Doelen van de samenwerking zijn:
− Versterken van de economische structuur van de regio;
− Bevorderen van betere aansluiting tussen sleutelsectoren en de verzorgende economie van de regio en
verbreden van het economische portfolio;
− Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
− Het aantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat van de Leidse regio;
− Samen neerzetten van een scherper profiel van de regio dat bijdraagt aan het vinden & binden van
studenten, kenniswerkers en bedrijven.’
Bron: Convenant Economische agenda Leidse regio 2020;

Casus Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
Doel van de samenwerking sluit aan op het motief ‘vergroten ambitieniveau’.
‘Doel van deze samenwerking is de Duin- en Bollenstreek mooier maken en dat de regionale economie zich
kan versterken.’
Bron: GOM, jaarverslag 2014.
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Casus Holland Rijnland
Doel van de samenwerking sluit aan op het motief ‘vergroten ambitieniveau’.
‘De gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om
de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied
te bevorderen.’
Bron: Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014.

Voorbeeld Samenwerking Teylingen Katwijk Noordwijk
Doel van de samenwerking sluit aan op de motieven ‘efficiënter werken’ en ‘organisatorische
voordelen’.
‘Door de samenwerking worden toekomstige risico’s verminderd en vindt er door bundeling van krachten
specialisatie en differentiatie plaats. Daarnaast ontstaat er de gefundeerde verwachting op kostenbesparing
en kwaliteitsverhoging. Het einddoel beoogt vermindering van kosten, verhoging van kwaliteit en
vermindering van kwetsbaarheid.’
Bron: Evaluatie Samenwerkingsverband Teylingen, Katwijk en Noordwijk 2012-2013.

2.2

Afwegingskader voor samenwerking

TOEGEPASTE NORM:
B2 De raad beschikt over en gebruikt een afwegingskader voor het aangaan van
nieuwe samenwerkingsverbanden. Het afwegingskader biedt zicht op de stappen
en afwegingen die doorlopen moeten worden bij het maken van keuzes over
nieuwe samenwerkingsverbanden en de (voor- en nadelen van) mogelijke
samenwerkingsvormen.

De Nota verbonden partijen uit 2011 is vastgesteld door de raad10. De nota biedt zicht op het
proces en de wettelijke bepalingen bij het aangaan, het beheren en verlaten van
samenwerkingsverbanden en de rol van de raad en het college daarin.
Bijvoorbeeld:
1
Ten aanzien van publiekrechtelijke verbonden partijen:
− Colleges van B&W en burgemeesters gaan niet over tot het toetreden, wijzigen van of
uittreden van een regeling dan na verkregen toestemming van de raad.
− Samenwerkingsverbanden op basis van de Wgr bieden de raad van de deelnemende
gemeente de mogelijkheid gevoelens kenbaar te maken bij de behandeling van de
begroting of begrotingswijzigingen van de gemeenschappelijke regeling.
2 Ten aanzien van privaatrechtelijke verbonden partijen:

10

De Nota verbonden partijen wordt eenmaal per vier jaar door het college geactualiseerd en
aangeboden aan de raad. Momenteel wordt de nota geactualiseerd.
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3

4

− Het college besluit niet eerder tot oprichting en deelneming nadat de raad een
ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen
te brengen.
Omwille van het vermijden van conflicterende belangen is het niet gewenst dat zittende
raadsleden deel uitmaken van een orgaan van een verbonden partij. “Hierdoor wordt
vermeden dat bijvoorbeeld een raadslid op het ene moment de belangen van een verbonden
partij behartigt als bestuurslid en het volgende moment als raadslid het college aan de tand
voelt over de relatie met de verbonden partij.”
De nota gaat in de paragraaf over risico’s ook verder in op conflicterende belangen: “Bij
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke deelnemingen kan sprake zijn van een belang dat in
strijd is met het publieke belang van de gemeente”. De nota gaat verder niet in wat dit
betekent voor de rol van een lid van het college.
De nota beschrijft de verschillende vormen van verbonden partijen. Deze zijn onderverdeeld
in de twee hoofdcategorieën: publiekrechtelijke en privaatrechtelijke. Voor- en nadelen van
de verschillende vormen worden in de nota niet genoemd.

De nota verbonden partijen bevat ook een afwegingskader voor het aangaan van samenwerking
via een verbonden partij. Het afwegingskader bestaat uit een set van 11 criteria die samen de
zogenaamde ‘Meetlat Herijking Taakuitvoering’ wordt genoemd. De criteria zijn weergegeven in
de onderstaande tabel 2.1.
Het afwegingskader is zo opgesteld dat stappen in een zekere volgordelijkheid zijn geplaatst. Dit
om te voorkomen dat stappen onnodig worden doorlopen.
Nr.
1

Afwegingscriteria voor het
aangaan van samenwerking
Wettelijke vrijheid

2

Beleidsmatige vrijheid

3

Organisatie specifieke beperking

4
5

Kostenafweging
Prestatieafweging

6
7

Risicoafweging
Continuïteitafweging

8

Impact op de organisatie

9
10

Gevolgen voor dienstverlening
Mate van aanstuurbaarheid

Omschrijving
Wetgeving beperkt enigszins de mate van vrijheid om activiteiten uit te
besteden. Als de wet bepaalt dat de gemeente bepaalde activiteiten zelf moet
uitvoeren, stopt de toetsing.
Zijn er bestuurlijke afspraken en/of lopende contracten die de mate van
vrijheid beperken bij de bepaling of activiteiten kunnen worden uitbesteed?
Als antwoord ja is, kan de toetsing worden gestaakt.
Zijn bepaalde activiteiten uniek voor de gemeente? Zo kunnen zich situaties
voordoen waarin geen partij beschikbaar is.
Wat zijn de kosten van zelf doen versus kosten van uitbesteden?
Wat zijn de prestaties en het serviceniveau dat Katwijk verlangt van de
betreffende activiteit?
Welke (extra) risico’s loopt Katwijk als een activiteit wordt uitbesteed?
Wat zijn de gevolgen voor de continuïteit van het uit te besteden onderdeel?
In hoeverre is dat geborgd?
Een diversiteit van criteria zoals: verandert het imago van Katwijk?, goed
werkgeverschap?, verandert de cultuur binnen de organisatie?, dient
personeel aangenomen en/of uitgeplaatst te worden?, verandert het
investeringsrisico?
Wat zijn de gevolgen voor dienstverlening aan klanten?
Bestaat er voldoende greep op de realisatie van het gewenste eindproduct?
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Nr.
11

Afwegingscriteria voor het
aangaan van samenwerking
Binding met gemeentelijke rol

Omschrijving

Met name het college kan het wenselijk vinden om sommige activiteiten uit
oogpunt van gemeentelijke identiteit/imago van Katwijk niet uit te besteden.
Tabel 2.1: Afwegingskader voor het aangaan van een relatie met een verbonden partij. Bron: Nota verbonden partijen, juni
2011.

Een aantal zaken valt op bij het afwegingskader:
1
Belangrijke onderdelen ontbreken: het motief en doel van samenwerking, de aard van
samenwerking (beleidsafstemming, uitvoering of delen van hulpbronnen), de vorm
(structuur en governance) en de resultaten voor de lokale samenleving. Deze zaken worden
wel in algemene zin beschreven in de Nota verbonden partijen uit 2011 maar verder niet
vertaald naar of ondergebracht in het afwegingskader.
2 Het richt zich hoofdzakelijk op verbonden partijen waarbij sprake is van uitvoering en/of het
delen van hulpbronnen. Zie voor toelichting op deze begrippen het kader onder tabel 1.1 uit
het voorgaande hoofdstuk. In dat licht wordt ook gesproken over ‘uitbesteden’ en wordt het
kader ook de ‘Meetlat Herijking Taakuitvoering’ genoemd.
3 Het afwegingskader geeft geen handvatten voor vormen van samenwerking waarin
(regionale) beleidsafstemming centraal staat. Deze vorm van samenwerking is meer
strategisch van aard. Afwegingscriteria voor deze vorm van samenwerking zijn niet in beeld,
bijvoorbeeld:
− het voorkomen van wederzijds hinder of ‘slopende’ concurrentie. Denk aan
beleidsafstemming op het gebied van bedrijventerreinen, detailhandel, woningbouw et
cetera;
− het verruimen van de horizon. Denk aan kansen die ontstaan door samenwerking in de
regio zoals toegang tot een regionale arbeidsmarkt en/of economie;
− verminderen van financiële- en bestuurlijke risico’s. Denk aan het samen dragen van
risico’s bij investeringen, maar ook het vergroten van bestuurskracht naar medeoverheden door gezamenlijke standpunt- of positiebepaling richting de provincie en/of
rijksoverheid.
4 Het afwegingskader richt zich hoofdzakelijk op de bevoegdheid en rol van het college en
niet op die van de raad. Bijvoorbeeld het laatste criterium: ‘Binding met de gemeentelijke
rol: Met name het college kan het wenselijk vinden om sommige activiteiten uit oogpunt van
gemeentelijke identiteit/imago van Katwijk niet uit te besteden’.
5 Ten aanzien van criterium nummer 1: wetgeving kan ten aanzien van specifieke taken van de
gemeente ook juist verplichten tot samenwerking. Dat ontbreekt in dit criterium, denk aan
de veiligheidsregio en omgevingsdienst. Met de laatste heeft de gemeente Katwijk recent
ervaring.
Het afwegingskader wordt bij het aangaan van samenwerkingsverbanden gebruikt door het
college en de raad. Per verdiepende casus komen daarbij verschillende criteria in meer of
mindere mate in beeld. Ook hier is een aanvullend voorbeeld op de verdiepende casus genoemd.

Casus Omgevingsdienst West-Holland
In een raadsvoorstel van 1 juli 2015 wordt door het college het motief weergegeven voor het
toetreden (criterium 1), worden risico’s benoemd (criterium 6) en wordt helder omschreven wat
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de personele gevolgen zijn van toetreding (criterium 8). Ook de financiële gevolgen (criterium 4)
worden verwoord:
“Vanaf eind 2013 is onderhandelt met de ODWH over met name de prijsvorming voor toetreding. Het kostte
veel tijd om het vertrouwen te krijgen dat de ODWH een scherpe prijs-/kwaliteitsverhouding aanbiedt. In de
thans voorliggende offerte bedraagt dit verschil nog ‘slechts’ € 50.000,=, hetgeen voor een belangrijk deel te
maken heeft met het feit, dat de gemeente mede-eigenaar wordt van de dienst”.
Bron: raadsvoorstel van 1 juli 2015.
In de vergadering van 11 september 2014 besluit de raad om het college toestemming te verlenen
toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling ODWH per 1 januari 2015.

Casus Economie071
Met collegevoorstel van 9 september 2014 heeft het college ingestemd met aansluiting van
Katwijk bij de economische agenda Leidse regio en hiervoor een budget van € 25.000,- per jaar
beschikbaar te stellen voor de algemene bedrage aan de economische agenda Leidse regio.
Het besluit is met de concept-besluitenlijst van het college van B&W van 9 september 2015 via de
lijst ingekomen stukken (nummer 4) in de vergadering van 9 oktober 2014 aan de raad ter
kennisgeving aangenomen.

Voorbeeld samenwerking Teylingen Katwijk Noordwijk
Een ander voorbeeld is de verkenning van samenwerking tussen Teylingen, Katwijk en
Noordwijk11. In een quick-scan van mogelijke samenwerking worden verschillende criteria
gehanteerd : rondom prestaties (criterium 5), kosten (criterium 4, openbare werken tussen
Teylingen, Katwijk en Noordwijk wordt hierbij als casus gebruikt), continuïteit ten aanzien van
kwetsbare taken (criterium 7) en mate van aanstuurbaarheid waaronder het niet overdragen van
bevoegdheden (criterium 10). Ook worden strategische criteria gebruikt, maar die sluiten zoals al
eerder vermeld niet aan op het afwegingskader.

2.3

Kaderstelling door de raad

TOEGEPASTE NORM:
B3 De raad geeft heldere kaders mee aan het college wanneer de mogelijkheden tot
samenwerking verkend worden, en/of het college stelt de raad daartoe in staat.
De kaders bevatten in ieder geval:
– Inhoudelijke doelen ten aanzien van de taak waarop mogelijk samengewerkt
gaat worden: wat moet er inhoudelijk bereikt worden?
– Motieven voor samenwerking: welke meerwaarde moet samenwerking
bieden boven de taak alleen oppakken?
– Randvoorwaarden: bijvoorbeeld welke sturingsmogelijkheden /
bevoegdheden wil de raad behouden, op welke manier moet de gemeente
vertegenwoordigd zijn in het samenwerkingsverband en hoe eenvoudig moet
het zijn om weer uit te treden?

11

Bron: raadsvoorstel ‘resultaten bestuursopdracht quick scan samenwerkingsmogelijkheden
gemeenten Katwijk en Noordwijk.
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Uit de digitale enquête gehouden onder raadsleden blijkt dat slechts 16% van de respondenten
vindt dat de raad heldere kaders stelt voor samenwerkingsverbanden en 47% vindt dat dit in
meer of meerdere mate niet het geval is. Dat is opmerkelijk, want:
1
Uit de digitale enquête onder ambtelijk accounthouders blijkt dat bij negen van de veertien
geënquêteerde samenwerkingsverbanden (dat is 65%) de doelen voor samenwerking door
de raad zijn vastgesteld.
2 Het college brengt de raad regelmatig en uitdrukkelijk in stelling als het gaat om wat de
inbreng van de gemeente Katwijk zou moeten zijn in de agenda’s van verschillende
regionale samenwerkingsverbanden, of doet daartoe voorstellen (zie onderstaande
voorbeelden uit de verdiepende casus). Dat gebeurt bijvoorbeeld via de zogenaamde
Regiocommissie12. Dat is een raadscommissie waarin de agenda van het
portefeuillehouderoverleg Holland Rijnland wordt besproken. Het gemeentebestuur vindt
dit belangrijk vanuit het oogpunt van verlengd lokaal bestuur:
“De democratische legitimatie van samenwerking vindt niet plaats in het Algemeen Bestuur van een
verbonden partij, maar vindt plaats lokaal in de raad.”
Bron: gesprek met het college van B&W.
3

Het is voor samenwerkingspartners duidelijk (a) wat Katwijk wil bereiken, (b)
portefeuillehouders handelen vanuit vooraf gestelde kaders en (c) op welke onderwerpen
belangentegenstellingen zich voordoen (zie toelichting verderop in deze paragraaf:
ervaringen van vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden).

Casus Holland Rijnland
Via raadsvoorstellen met onderliggende notities en brieven brengt het college de raad regelmatig
in stelling. Voorbeelden zijn de notities (a) ‘Inbreng Katwijk Strategische samenwerkingsagenda
binnen Holland Rijnland, oktober 2012, (b) de brief ‘Bijdrage aan discussie over herprofilering en
toekomst Holland Rijnland van 14 september 2012 en (c) ‘Strategische samenwerking binnen de
Duin- en Bollenstreek van oktober 2012.
Op 23 oktober 2012 heeft het college een notitie vastgesteld waarin de bovengenoemde notities
zijn gebundeld. Deze notitie is op 15 november 2012 in de commissie Bestuur besproken, waarbij
de raad heeft ingestemd met de voorgestelde koers van het college. Het raadsvoorstel omvat de
onderwerpen van samenwerking en de ambities die de gemeente Katwijk daarbij heeft, alsmede
het gewenste schaalniveau (Duin- en Bollenstreek verband of in Holland Rijnland verband).
De ambities zijn richtinggevend geformuleerd en er wordt aangegeven waarom samenwerking
zinvol is en hoe en met wie dat zou kunnen. De ambities zijn echter niet vertaald in evalueerbare
doelen, dat wil zeggen specifiek, meetbaar en tijdgebonden (zie voorbeelden in het
onderstaande kader). Daardoor is het niet mogelijk om lopende de samenwerking te controleren
of doelstellingen en meerwaarde van samenwerking ook werkelijk worden gerealiseerd. Ook zijn
doelen hoofdzakelijk op het niveau van uitvoeringsprestaties geformuleerd in plaats van

12

Tot 2013 had Katwijk een zogenaamde Regiocommissie. Per 2013 heeft de gemeenteraad een
nieuw vergadermodel geïntroduceerd. Daarmee zijn de commissievergaderingen vervangen door
informatieve en oordeelvormende sessies die gelijktijdig met de raadsvergadering plaatsvinden.
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maatschappelijke effecten. Daardoor is het niet mogelijk om in de toekomst te evalueren wat de
samenwerking daadwerkelijk voor de lokale samenleving van Katwijk heeft betekend.
VOORBEELDEN VAN AMBITIES EN DOELSTELLINGEN VAN KATWIJK IN DE REGIO
1 Het verder ontwikkelen en versterken van toerisme en recreatie (Duin- en Bollenstreek).
− Waarom samenwerking: De Hollandse plassen zijn van cruciaal belang en hebben met de
omliggende steden en randgebieden een unieke mogelijkheid voor toeristische en
recreatieve uitwisseling die nog onvoldoende wordt benut.
− De doelen: (a) Het verweven van verschillende vormen van recreatie zoals kusttoerisme en
waterrecreatie. (b) Verbeteren van waterrecreatie, verblijftoerisme, congrestoerisme en dag
activiteiten.
2 Het bevorderen van de sociale participatie en ondersteuning van de kwetsbare inwoner die
het op eigen kracht niet redt (Duin- en Bollenstreek en Holland Rijnland).
− Waarom samenwerking: Omdat de decentralisaties veelal betrekking hebben op dezelfde
doelgroepen en op grootschalige instellingen pakt de gemeente Katwijk de voorbereiding in
onderlinge samenhang en vooral (sub)regionaal op.
− De doelen: Het in regionaal verband ontwikkelen van scenario’s voor producten die direct
lokaal inzetbaar zijn. Elke gemeente kiest zelf welk scenario ze inzet om de dienstverlening
aan de burgers opnieuw in te richten.
3 Het vergroten van aantrekkelijk werkgeverschap door het verbeteren van doorstroom
mogelijkheden van medewerkers… (Holland Rijnland).
− Waarom samenwerken: Mogelijkheid om één interne regionale arbeidsmarkt te creëren.
− De doelen: Vergroten aantrekkelijk werkgeverschap en daarmee kennis, competenties en
kwaliteiten binnen de regio Holland Rijnland te behouden.
Bron: collegevoorstel strategische samenwerking Holland Rijnland en Duin-Bollenstreek, 15
oktober 2012.
In oktober 2012 start het project ‘positionering en toekomst Holland Rijnland in de Randstad’.
Een nieuwe samenwerkingsagenda is nodig vanwege de vergaande realisatie van de lopende
samenwerkingsagenda en nieuwe ontwikkelingen. Het college heeft, in afstemming met de raad,
tijdens dat proces helder geformuleerd wat Katwijk van belang vindt. Dat is te zien in het
raadsvoorstel van begin 201413. In het raadsvoorstel vraagt het college aan de raad in te stemmen
met een notitie ‘#Kracht15 Positionering en Profilering Holland Rijnland’. Deze notitie zal later
worden voorgelegd ter besluitvorming in het algemeen bestuur van Holland Rijnland. De notitie
bevat een samenwerkingsagenda, een voorstel voor de wijze van besturen/organiseren en
kostenbesparing en een voorstel voor het vervolgproces. Het college geeft daarbij aan dat er nog
aandachtspunten zijn, bijvoorbeeld het samenwerkingsonderwerp ‘afstemmen van de
bedrijventerreinen en kantorenterreinen binnen de regio’. Katwijk heeft dit wel als ambitie
geformuleerd maar dat is geen onderdeel geworden van de samenwerkingsagenda.

13

Bron: raadsvoorstel zaaknummer 2014-2471, Toekomst regionale samenwerking Holland Rijnland.
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Casus Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
In de casus Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) wordt de raad
door het college in stelling gebracht met een raadsvoorstel14. Het volgende wordt in het
raadsvoorstel door het college aangegeven:
“De intergemeentelijke structuurvisie (ISG) is in overeenstemming met het beleid van Katwijk voor het eigen
buitengebied en voor de Greenport. Voor Katwijk gaat dat onder andere om het beleid volgens het
structuurplan Trappenberg – Kloosterschuur. Daarnaast is de tekst in de intergemeentelijke structuurvisie
over glastuinbouw aangepast en aangescherpt, zodat het belang van deze sector duidelijker naar voren komt.
De intergemeentelijke structuurvisie is daardoor in overeenstemming met het Katwijkse beleid. Een
voorwaarde voor toetreding tot het samenwerkingsverband, hierdoor kan het project TrappenbergKloosterschuur door GOM worden uitgevoerd en kan Katwijk zijn doelen realiseren.”
Bron: raadsvoorstelconcept samenwerkingsovereenkomst ontwikkelingsmaatschappij en
intergemeentelijke structuurvisie, december 2008.

Casus Economie071
Het college besluit tot toetreding tot het samenwerkingsverband Economie071 in september
15
2014 . Dit ligt in lijn met het coalitieakkoord waarin is vastgelegd om verder aan te haken bij de
economische agenda en de economische ontwikkelingen in de Leidse regio. Het besluit wordt
ter kennisgeving aan de raad gestuurd.
De raad wordt door het college regelmatig op de hoogte gehouen over de voortgang16. Ook
vraagt het college aan de raad om kaders in te brengen en wordt de raad in de gelegenheid
gesteld zich een beeld te vormen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de Retailvisie Leidse regio:
“ Inmiddels hebben we in twee gezamenlijke raadsbijeenkomsten met u over de retailvisie gehad. Tijdens de
gezamenlijke raadsbijeenkomst op 10 december jl. zijn raadsleden uit de Leidse regio bijgepraat over de oogst
tot nu toe en hebben raadsleden input gegeven (…). Voor het opstellen van de retailvisie hanteren wij een
aantal kaders (…). Wilt u als raadslid andere kaders of aanvullingen hierop, stip dit dan bij mij aan. Dit kan
vanzelfsprekend ook door agendering in de commissie. Ik zal dit vervolgens meenemen naar de
Stuurgroep071 en inbrengen in het proces van de retailvisie Leidse Regio.”
Bron: brief college aan gemeenteraad, retailvisie Leidse regio, december 2014.
Een resultaat van de samenwerking ligt momenteel voor inspraak ter inzage bij de gemeenten,
namelijk de Retailvisie Leidse Regio. Tot en met 4 september aanstaande is het mogelijk voor
belanghebbenden om hierop te reageren. Na de zomer zullen de afzonderlijke colleges zich
buigen over de inspraakreacties en wordt de visie uiteindelijk aan de gemeenteraden
aangeboden ter vaststelling. In de oplegnotitie van de Retailvisie Leidse Regio is ook helder dat

14

15

16

Bron: raadsvoorstelconcept samenwerkingsovereenkomst ontwikkelingsmaatschappij en
intergemeentelijke structuurvisie, december 2008.
Bron: collegevoorstel 9 september 2014 aangaande de aansluiting van de gemeente Katwijk bij de
economische agenda Leidse regio.
Bron: brief college aan gemeenteraad ‘stand van zaken Economische Agenda Leidse regio, mei
2015.
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de gemeente Katwijk lokale doelen en belangen inbrengt. Ook als die niet overeenkomen met
een regionale visie. Zie het onderstaande voorbeeld.
“Voor het winkelgebied Koopcentrum Oegstgeesterweg Rijnsburg geeft de gemeente Katwijk aan dat de
haalbaarheid van een verplaatsing is onderzocht en onhaalbaar gebleken. De hoge RMC score (78%) en
andere aspecten zoals goede bereikbaarheid, parkeren en geplande woningbouw maken het aannemelijk dat
in 2025 dit winkelgebied nog functioneert. De gemeente Katwijk vindt transformatie van dit winkelgebied
dan ook niet aan de orde.”
Bron: Oplegnotitie Retailvisie Leidse Regio 2025 ten behoeve van inspraakperiode, 24 juni 2015.

Ervaringen van vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden
Uit de verdiepende casus blijkt dat het college de raad in staat stelt om de lokale belangen en
doelen te articuleren en het college verantwoordt ook aan de raad wat wel en wat niet wordt
gerealiseerd. Dit werkt door op de regie en sturing van samenwerkingsverbanden en de wijze
waarop samenwerkingsverbanden dit ervaren. Zie de ervaringen van vertegenwoordigers van
samenwerkingsverbanden in het onderstaande kader. Het is voor samenwerkingspartners
duidelijk (a) wat Katwijk wil bereiken, (b) portefeuillehouders handelen vanuit vooraf gestelde
kaders en (c) op welke onderwerpen belangentegenstellingen zich voordoen.
− “Katwijk weet lokale belangen op een zeer effectieve wijze in te brengen, daarbij ook dilemma’s open
op tafel te leggen en andere samenwerkingsspelers te vragen daarbij mee te denken.”
− “Katwijk is een betrouwbare partner die heldere afspraken maakt en ook anderen aan die afspraken
houdt.”
− “De portefeuillehouder van Katwijk krijgt vooraf heldere lokaal vastgestelde kaders mee en tast
vervolgens af of deze overeind blijven in regionaal verband.”
− “Ook binnen een soms beperkte wettelijke beleidsruimte articuleert de gemeente Katwijk haar lokale
belangen helder en goed.”
− “Katwijk heeft een duidelijk lokaal profiel: doen lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal
moet. In de afweging daarin kan Katwijk soms ook op invloed inboeten.”
Bronnen: gesprekken met vertegenwoordigers van Holland Rijnland, Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Holland Midden,
Omgevingsdienst West-Holland en Economie071.
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2.4

Tussenconclusies: Aangaan van samenwerkingsverbanden

1 De gemeente Katwijk heeft een geëxpliciteerde strategische visie op samenwerking. De
strategische visie is helder en biedt ook in de praktijk voldoende roer voor het aangaan van
samenwerkingsverbanden.
2 Met de Nota verbonden partijen uit 2011 beschikt de raad en het college over een
afwegingskader met 11 criteria voor het aangaan van samenwerkingsverbanden.
− Het afwegingskader is geschikt voor oordeelsvorming met betrekking tot het aangaan
van samenwerking gericht op uitvoering en/of het delen van hulpbronnen
(bedrijfsvoering).
− Belangrijke onderdelen ontbreken: het motief en doel van samenwerking, de aard van
samenwerking (beleidsafstemming, uitvoering of delen van hulpbronnen), de vorm
(structuur en governance) en de resultaten voor de lokale samenleving. Deze zaken
worden wel in algemene zin beschreven in de Nota verbonden partijen uit 2011, en ook in
de besluitvorming door de raad en het college afgewogen, maar verder niet vertaald naar
of ondergebracht in het afwegingskader.
− Het afwegingskader is niet geschikt voor oordeelsvorming voor het aangaan van
samenwerking gericht op beleidsafstemming. Dit zijn samenwerkingsverbanden die
meer strategisch van aard zijn.
− Als gevolg hiervan richt het afwegingskader zich hoofdzakelijk op de rol van het college,
en onvoldoende op de rol van de raad.
3 Van de raadsleden die aan de enquête hebben mee gedaan (19 van de 40 raadsleden), vindt
slechts 16% (3 raadsleden) dat de raad heldere kaders stelt voor samenwerkingsverbanden.
Dat is opmerkelijk omdat de raad wel door het college op een adequate wijze in stelling wordt
gebracht, bijvoorbeeld over het aangaan van samenwerkingsverbanden of bepaling van de
samenwerkingsagenda. Daarbij komen alle relevante onderwerpen aan de orde zoals:
onderwerpen van samenwerking, doelen, het gewenste schaalniveau, de wijze van besturen
en organiseren en de relevante criteria zoals genoemd onder punt 2.
Wel blijkt dat ambities en doelen die gesteld worden aan samenwerkingsverbanden in
onvoldoende mate evalueerbaar zijn. Daardoor is het lopende de samenwerking voor de raad
onvoldoende mogelijk om te controleren of doelen en meerwaarde van samenwerking zijn
gerealiseerd.
4 Het college stelt de raad in staat om lokale belangen te benoemen. Daardoor is Katwijk in
staat om aan anderen helder te maken met welk doel en onder welke voorwaarden Katwijk wil
samenwerken. In dat opzicht is er sprake van een heldere kaderstelling.
− Samenwerkingspartners waarderen de wijze waarop Katwijk op een open manier zijn
belangen op tafel legt. Het profiel van Katwijk is daardoor voor andere
samenwerkingsspelers helder.
− Eventuele belangentegenstellingen en dillema’s (regionaal-lokaal of tussen
deelnemende gemeenten) worden helder. Katwijk legt de dillema’s op tafel en vraagt
anderen mee te denken over oplossingen.
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3

Beheren van samenwerking: sturing en verantwoording

Dit hoofdstuk behandelt deelvragen 5 tot en met 10: blok C uit het evaluatiemodel.
De normen die voor de beantwoording van deze onderzoeksvragen zijn gehanteerd staan
vermeld bij de verschillende paragrafen. Het hoofdstuk sluit af met tussenconclusies die
gebaseerd zijn op de bevindingen in de verschillende paragrafen.
DEELVRAGEN
5 Hoe is het beheer van verbonden partijen geregeld en welke mogelijkheden heeft
de gemeente om zicht te houden op het bedrijfsmatig functioneren van het
samenwerkingsverband?
6 Welke jaarlijkse lasten zijn gemoeid met de uitvoering via
samenwerkingsverbanden en is er structureel en voortschrijdend inzicht in de
begroting en de uitputting?
7 Hoe is het bestuur van verbonden partijen geregeld en welke mogelijkheden heeft
de gemeente om te sturen op de doelstellingen en/of uitvoering van het
samenwerkingsverband?
8 Op welke wijze vindt door het samenwerkingsverband verantwoording plaats over
de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de bestedingen?
9 Op welke wijze is de kwaliteit van verbonden partijen binnen de gemeente
geborgd?
10 Voldoen de resultaten van de uitvoering door samenwerkingsverbanden aan de
doelstellingen zoals deze bij het aangaan van het samenwerkingsverband zijn
geformuleerd?
Tevens omvat dit hoofdstuk de deelvragen 13 t/m 15 aangaande de betrokkenheid van de raad:
13 In hoeverre is de raad betrokken bij de gemaakte keuzes voor samenwerking?
14 Op welke wijze en in welke mate wordt de raad betrokken bij besluitvorming van
het samenwerkingsverband die het beheer aangaat?
15 In hoeverre wordt de raad voldoende in staat gesteld om zijn kaderstellende
(sturing) en controlerende rol (verantwoording) te vervullen?

3.1

Sturingsmogelijkheden

TOEGEPASTE NORM:
C1 De gemeente(raad) heeft voldoende sturingsmogelijkheden en maakt hier
gebruik van. Hierbij gaat het onder meer om:
– Bevoegdheden en invloedsmiddelen (moet de gemeenteraad bijvoorbeeld
instemmen met de begroting of is de gemeente slechts een van de vele
aandeelhouders die stemt op een aandeelhoudersvergadering?)
– Timing (komt de raad op tijd in beeld om te kunnen sturen?)
– Lokale beleidsruimte en mogelijkheden voor lokaal maatwerk (bieden
samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om tegen aanvaardbare kosten
lokaal maatwerk af te nemen of is het ‘one size fits all’?)

27

STURING VIA DE ROL VAN (DEEL)EIGENAAR VAN VERBONDEN PARTIJEN: BEVOEGDHEDEN
De gemeentelijke programmabegroting wordt vastgesteld door de raad en bevat een paragraaf
verbonden partijen. Per verbonden partij wordt informatie gegeven over: de begrote financiële
bijdrage van de gemeente, het eigen- en vreemd vermogen en veranderingen in het financieel
belang van de gemeente. Een overzicht van de jaarlijkse bijdrage aan verbonden partijen is te
vinden in hoofdstuk 1 tabel 1.2
De publiekrechtelijke verbonden partijen stellen ook eigen begrotingen en jaarrekeningen op die
17
voor een zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenten. Dat gaat als volgt :
18
1 Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk zes weken voorafgaand aan het tijdstip waarop de
ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, de ontwerpbegroting voor
het komende kalenderjaar toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2 De raden van de deelnemende gemeenten kunnen na toezending bij het dagelijks bestuur
hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voor brengen.
3 Het algemeen bestuur stelt de begroting van het jaar vast, voorafgaande aan dat, waarvoor de
begroting moet dienen.
4 De deelnemende gemeenten kunnen in de regeling specifieke data opnemen voor de
toezending en vaststelling.
In het geval van publiekrechtelijke verbonden partijen worden begrotingen dus door het
dagelijks bestuur opgesteld, en door het algemeen bestuur vastgesteld na inwinning van
zienswijzen van de deelnemende gemeenten. In deze bestuursorganen is Katwijk
vertegenwoordigd (zie onderstaande tabel 3.1). Onderstaande verdiepende casus (Regionale
Dienst Openbare Gezondheidzorg en Omgevingsdienst West-Holland) laten zien dat de
beschreven procedure in de praktijk deels wordt gevolgd.
In het geval van samenwerking op basis van privaatrecht verloopt de hierboven beschreven
procedure op een andere wijze en liggen de bevoegdheden ook anders19. Daarbij is het college
van B&W zelfstandig bevoegd tot het instemmen met de begroting. Beïnvloeding van die
begroting verloopt via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (zie onderstaande tabel
3.1). Zo nodig informeert het college de raad of vraagt de raad om een besluit. Dat laatste in ieder
geval indien een krediet beschikbaar moet worden gesteld (zie onderstaande casus Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij).

17
18

19

Bron: Nota verbonden partijen juni 2011.
Op 1 januari 2015 is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden.
De termijn waarbinnen de raad een zienswijze kan indienen op de ontwerpbegroting van een
samenwerkingsverband, is met twee weken verlengd naar acht weken. Dit wordt in de herziene
nota verbonden partijen aangepast.
Bron: Nota verbonden partijen, juni 2011.
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Vorm en samenwerkingsverbanden
Vertegenwoordiging Katwijk
Openbaar lichaam: dit is een lichaam met rechtspersoonlijkheid waaraan taken overgedragen kunnen
worden.
1 GR Veiligheidsregio Hollands Midden
1 Collegelid in AB en DB
2 GR Holland Rijnland
2 Collegelid in AB en DB
3 GR Omgevingsdienst West-Holland
3 Collegelid in AB
4 GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
4 Collegelid in AB en DB
5 GR Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
5 Collegelid in AB
Midden
6 Collegelid in AB, ambtenaar
6 GR Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
in regiegroep
7 GR Kust- Duin- en Bollenstreek
7 Collegelid in AB en DB
Centrumgemeente-constructie: de centrumgemeente oefent voor andere gemeenten bevoegdheden
uit die in de regeling omschreven staan, zonder dat de bevoegdheden zelf overgaan.
1 GR GGZ Subsidies
1 Ambtenaar als
accounthouder
Op basis van privaatrecht
Bestuursakkoord of
1
convenant
Stichting

1
2

BV

1

NV

2
1

Samenwerking Teylingen Katwijk
Noordwijk
Stichting Openbaar Basisonderwijs
Duin- en Bollenstreek (OBO)
Stichting Marketing Katwijk
Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
Sportbedrijf Katwijk
Zeehaven IJmuiden NV

Niet van toepassing: er is geen
bestuursorgaan.
1 Collegelid in Gemeentelijk
Toezicht Orgaan
2 Collegelid in Raad van
Toezicht
1 Collegelid in AvA
2 Collegelid in AvA
1 Collegelid in AvA

Tabel 3.1: vorm en vertegenwoordiging Katwijk in de samenwerkingsverbanden. Bron: digitale enquête
onder ambtelijk accounthouders.
CASUS REGIONALE DIENST OPENBARE GEZONDHEIDSZORG
De hiervoor beschreven procedure aangaande publiekrechtelijke verbonden partijen is in
gemeenschappelijke regeling geborgd20. Opvallend is dat het college, vooruitlopend op
instemming van de raad, de zienswijze van de gemeente naar de verbonden partij stuurt. Op 13
maart 2013 stuurt het college een brief21 aan het dagelijks bestuur van de RDOG. In die brief geeft
het college aan dat het conceptprogramma 2014 van de RDOG in de vergadering van het college
van B&W van 12 maart 2013 is behandeld. Het college stemt in met het conceptprogramma 2014,
op voorwaarde dat de door het bestuurlijk overleg ‘Financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen’ voorgestelde nullijn wordt gehanteerd voor de begroting 2014. Omdat het
conceptprogramma 2014 van de RDOG nog aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd,

20

21

Bron: Artikel 26 gewijzigde gemeenschappelijke regeling regionale dienst openbare
gezondheidszorg Holland Midden, 1 januari 2014.
Bron: brief van college van B&W d.d. 12 maart 2015 aangaande het conceptprogramma RDOG HM.
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stuurt het college de zienswijze onder voorbehoud van instemming van de raad. Reden is dat de
RDOG de gemeente verzoekt om hun reactie uiterlijk 26 maart 2014 kenbaar te maken, het
raadsvoorstel kan echter pas in de raad van 9 april worden geagendeerd.
CASUS OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND
Opvallend is dat het college de zienswijze ter kennisgeving aan de raad stuurt. Op 2 juni 2015
22
stuurt het college een brief aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West Holland
met de mededeling te hebben ingestemd met de voorgelegde ontwerpbegroting 2016. Het
college geeft daarbij aan dit aan de raad ter kennis te brengen. In het collegevoorstel wordt
gemotiveerd: “de begroting wijkt niet af van de afgesproken bedragen die zijn voorgesteld bij de
overdracht van de milieutaken. Ook is Katwijk dan nog niet officieel toegetreden tot de GR, vanaf
volgend jaar zal de procedure volgens de Wgr artikel 34 gevolgd worden.”
CASUS GREENPORT ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ
23
De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij is een besloten vennootschap. In een raadsvoorstel
d.d. 2 november 2010 vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad om in te stemmen met
het verstrekken van een garantstelling voor de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij ter grootte
van € 7.000.000,STURING VIA OPDRACHTGEVERSCHAP
Naast (deel)eigenaar is de gemeente ook opdrachtgever van verbonden partijen. In deze
rol sluit de gemeente bijvoorbeeld dienstverlenings- of uitvoeringsovereenkomsten af.
Voorbeelden zie onderstaande casus:
CASUS GREENPORT ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij: voor de uitvoering van het project TrappenbergKloosterschuur heeft de gemeente Katwijk met Greenport Ontwikkelingsmaatschappij een
realisatieovereenkomst afgesloten24 ten behoeve van uitvoering van het project. Monitoring
van de operationele voortgang vindt plaats via de stuurgroep waarin onder andere de
directeur Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en de portefeuillehouder Ruimtelijke
Ordening van de gemeente Katwijk zitting hebben.
CASUS ECONOMIE071
Dit samenwerkingsverband beschikt zelf over een klein programmabureau. De acht prioritaire
projecten worden getrokken door de partners van het samenwerkingsverband. De partner die
het project trekt, levert een projectleider die in samenwerking met de andere betrokken
25
organisaties het project uitvoert .

22

23
24
25

Bron: brief college van B&W aan Omgevingsdienst West Holland aangaande zienswijze begroting
2016.
Bron: Raadsvoorstel 2 november 2010 aangaande garantiestelling GOM.
Bron: gesprek met vertegenwoordiging Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.
Bron: gesprek met vertegenwoordiging Economie071.
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CASUS OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND
26
Jaarlijks wordt in het najaar een werkplan opgesteld . Daarin worden de speerpunten en
ambities van de gemeente Katwijk opgenomen. Het werkplan wordt door de accounthouder
van de Omgevingsdienst West-Holland en de accounthouder van de gemeente Katwijk
opgesteld.
MOGELIJKHEDEN VOOR LOKALE BELEIDSRUIMTE EN LOKAAL MAATWERK
Zoals eerder aangegeven articuleert Katwijk over het algemeen helder de lokale belangen en
lokale doelen die moeten worden bereikt met de samenwerking. In dat geval is het ook mogelijk
om in de samenwerkingsverbanden doeltreffend te zoeken naar de ruimte die mogelijk is voor
lokaal maatwerk. Nagenoeg alle samenwerkingsverbanden bieden die ruimte, ook al wordt de
ruimte soms beperkt door wettelijke kaders. Daarvan zijn verschillende voorbeelden
aangetroffen, zie onderstaande casus.
CASUS OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND
Ten aanzien van de Omgevingsdienst West-Holland is de uitvoering van het basispakket
milieutaken overgedragen. Het basispakket omvat vergunningverlening, handhaving en
toezicht voor een selecte groep bedrijven met een hoger risicoprofiel. Dat is het minimale wat
Katwijk binnen de kaders van wetgeving moest overdragen. Katwijk is daarmee de enige
27
deelnemende gemeente die een beperkt deel van zijn bedrijvenbestand heeft overgedragen .
CASUS HOLLAND RIJNLAND
Binnen Holland Rijnland verband is er ruimte voor lokaal maatwerk, dat is zichtbaar bij de
inrichting van sociale wijkteams binnen Katwijk28. Ook heeft de gemeente Katwijk veel invloed
kunnen uitoefenen op het pakket dat ingekocht moest worden voor de Jeugdzorg. Reden is
dat Katwijk over een eigen beleidsmedewerker Jeugd beschikt en veel data over de situatie
rondom Jeugd in Katwijk beschikbaar is.
CASUS REGIONALE DIENST OPENBARE GEZONDHEIDSZORG HOLLANDS MIDDEN
Het Meldpunt Zorg en Overlast is vanaf 2005 een basistaak van Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Holland Midden. Daarvoor was het een aanvullende taak. Katwijk heeft
destijds aangegeven hier niet aan mee te willen doen. Katwijk had een eigen meldpunt. De
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Holland Midden is hieraan tegemoet gekomen.
Er is geregeld dat Katwijk haar bijdrage per inwoner aan deze taak terug kreeg29. Overigens is
Katwijk inmiddels wel aangesloten op deze taak.

26
27
28
29

Bron: gesprek met vertegenwoordiging Omgevingsdienst West-Holland.
Bron: gesprek met vertegenwoordiging van Omgevingsdienst West-Holland.
Bron: gesprekken met ambtelijke organisatie.
Bron: gesprek met vertegenwoordiging Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Holland
Midden.
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3.2

Sturing en verantwoording in de praktijk

TOEGEPASTE NORMEN:
C2 De gemeente(raad) is in staat het samenwerkingsverband te beheersen. Hierbij
gaat het met name om:
– De gemeente heeft consequent zicht op de mate waarin de (financiële)
prestaties van samenwerkingsverbanden binnen de gemeentelijke kaders
blijven en stuurt bij indien dit niet het geval is.
– De gemeente heeft zicht op de risico’s die samenwerkingsverbanden met
zich meebrengen (zowel qua aard als omvang) en de maatregelen die
genomen zijn om de risico’s te beheersen.
– Er is voldoende ambtelijke kennis en capaciteit om invulling te geven aan
goed opdrachtgeverschap.
C3 De verantwoording van het samenwerkingsverband biedt informatie op maat. De
raad heeft op basis van deze informatie voldoende zicht op de
samenwerkingsverbanden en de mate waarin zij (tegen welke kosten) lokale
doelen realiseren. Dit stelt de gemeenteraad in staat om de
samenwerkingsverbanden te controleren en een oordeel te vellen over
doeltreffendheid en doelmatigheid van het samenwerkingsverband.

ZICHT OP FINANCIËLE RESULTATEN EN RISICO’S
De paragraaf verbonden partijen van de begroting en jaarrekening geeft zicht op de mate waarin
financiële prestaties van samenwerkingsverbanden binnen de gemeentelijke kaders blijven en/of
veranderingen worden verwacht. Zo bevat de paragraaf verbonden partijen over het jaar 2013 een
tabel waarin per verbonden partij de begroting over dat jaar is gepresenteerd alsmede de
financiële uitputting en het verschil tussen begroting en uitputting30. De raad heeft daarmee
structureel zicht op de financiële prestaties van verbonden partijen. Voor een voortschrijdende
inzicht in de financiële prestaties van verbonden partijen is het nodig om verschillende jaren met
elkaar te vergelijken. De jaarrekening biedt dat zicht niet want daarin wordt enkel de financiële
prestatie van het desbetreffende jaar gepresenteerd.
De raad en het college sturen op financiële prestaties van verbonden partijen. In de praktijk zien
we verschillende voorbeelden waaruit blijkt dat het financieel zicht goed is en waar sprake is van
(bij)sturing door de raad en het college.
CASUS HOLLAND RIJNLAND
“De inwonersbijdrage van Katwijk voor 2015 (€812.740) komt €47.970 lager uit dan in 2014. Het jaar
2015 staat voor Holland Rijnland in het teken van een nieuwe strategische agenda en in 2014 wordt
gekeken welke vorm en structuur van samenwerking hierbij passen”.
Bron: programmabegroting 2015 - 2019.

30

Bron: jaarrekening 2013 gemeente Katwijk.
32

CASUS OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND
“Na lange tijd van onderhandelingen is het college akkoord gegaan met de voorwaarden waaronder de
gemeente Katwijk toetreedt tot de gemeenschappelijke regeling. De raad zal na de zomer een beslissing
nemen”. Het ging hier onder andere om het prijsniveau van dienstverlening, zie ook deze casus
in paragraaf 2.2
Bron: programmabegroting 2015 - 2019.
Ook is te zien dat de gemeente Katwijk niet volledig de bedrijfsvoering van een verbonden partij
kan beheersen. Er is immers sprake van een gedeeld eigenaarschap.
CASUS REGIONALE DIENST OPENBARE GEZONDHEIDSZORG HOLLANDS MIDDEN
“In 2011 zijn afspraken gemaakt over bezuinigingen voor de komende drie jaren. Voor 2011 is uitgegaan
van een taakstelling van 2%. Deze bezuiniging is gerealiseerd. Omdat niet alle deelnemende gemeenten
van mening waren dat er bezuinigd hoefde te worden was dit op dat moment het maximaal haalbare.”
Bron: jaarrekening van de gemeente Katwijk over 2011.
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De paragraaf verbonden partijen van de programmabegroting geeft onvoldoende zicht op
financiële- of bestuurlijke risico’s die zich kunnen voordoen, en welke maatregelen de verbonden
partij of de gemeente Katwijk hierop wil en kan nemen. In het geval risico’s worden benoemd is
dat in abstracte termen en is het niet helder wat het mogelijke effect voor de gemeente Katwijk
en wat eventuele beheersmaatregelen zijn. Verder is in de jaarrekening 2014 in de paragraaf
verbonden partijen voor de eerste keer aandacht besteed aan het in beeld brengen van risico’s.
In de nota verbonden partijen, die ook door de raad wordt vastgesteld, worden risico’s ook
benoemd. Echter in zeer algemene zin zonder toe te snijden naar specifieke verbonden partijen
waaraan Katwijk deelneemt. Het ontbreekt aan concreet zicht op risico’s die zich kunnen
voordoen en passende beheersmaatregelen.
Gegeven het voorgaande is het voor de raad niet mogelijk om zijn aandacht op basis van risicoinformatie te richten op relevante zaken of specifieke samenwerkingsverbanden.
Uit de digitale enquête onder ambtelijk accounthouders blijkt:
− Voor acht van de veertien onderzochte samenwerkingsverbanden is een risicoanalyse
aanwezig. Ambtelijk accounthouders geven aan dat voor de volgende
samenwerkingsverbanden elke één tot twee jaar een risicoanalyse wordt uitgevoerd en/of
bijgewerkt: Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, Holland Rijnland, GGZ Subsidies,
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg, Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland,
Zeehaven IJmuiden en het Sportbedrijf Katwijk. Voor het Vuilafvoerbedrijf Duin- en
Bollenstreek wordt elke 3-4 jaar een risicoanalyse uitgevoerd.
− Voor de overige samenwerkingsverbanden is geen risicoanalyse aanwezig, te weten
Omgevingsdienst, Samenwerking Teylingen Katwijk Noordwijk, Stichting Marketing en
Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek.
Hierbij opgemerkt dat in aanvulling op de digitale enquête de ambtelijke organisatie aangeeft
dat de Gemeenschappelijke regeling Kust- Duin- en Bollenstreek en de Gemeenschappelijke
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Bronnen: programmabegrotingen voor de jaren 2015-2019 en 2014 - 2018
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regeling Veiligheidsregio Hollands Midden worden meegenomen in de jaarlijkse risicoanalyse
die voor alle verbonden partijen gedaan wordt voor het opstellen van de jaarrekening. Daar is
zoals eerder genoemd in 2015 voor het opstellen van de jaarrekening 2014 mee begonnen. Ook
het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek, Stichting Marketing Katwijk en de Omgevingsdienst
(vanaf de jaarrekening 2015) wordt in deze jaarlijkse risicoanalyse meegenomen. Voor de
samenwerking Teylingen Katwijk Noordwijk en voor de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duinen Bollenstreek is geen risicoanalyse aanwezig. Voor deze laatste is dat niet het geval omdat de
jaarlijkse bijdrage € 1000 is en dit een bijdrage betreft in de kosten van de ambtelijke
ondersteuning door de gemeente Teylingen.
Aan de verschillende accounthouders is gevraagd een kans-impact analyse uit te voeren: de kans
dat een risico zich voordoet en de mate van impact indien het risico zich voordoet. De ‘kans maal
impact’ bepaalt vervolgens het risicoprofiel van een samenwerkingsverband, zie onderstaande
figuur.
Samenwerkingsverbanden met een hoog
risicoprofiel
(kans x impact = hoog)
Omgevingsdienst West-Holland
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Veiligheidsregio Hollands Midden
Regionale Dienst Openbare
Gezondsheidszorg Hollands Midden
Holland Rijnland

Samenwerkingsverbanden met een laag
risicoprofiel
(kans x impact = laag)
GGZ Subsidies
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Teylingen Katwijk Noordwijk
Zeehaven IJmuiden
Sportbedrijf Katwijk
Stichting Marketing Katwijk
Stichting Openbare Basisonderwijs

Figuur 3.1: Kans-impact analyse op basis van de digitale enquête onder ambtelijke accounthouders.
ZICHT OP (MAATSCHAPPELIJKE) EFFECTEN, UITVOERINGSPRESTATIES EN ACTIVITEITEN
Zicht op uitvoeringsprestaties en activiteiten van samenwerkingsverbanden wordt geboden via
de kwartaalrapportages en jaarverslagen van de samenwerkingsverbanden zelf.
CASUS OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND
De Omgevingsdienst West-Holland stelt een jaarrapportage op maat op32 waarin zij de voor de
gemeente Katwijk aangeeft wat bereikt is op drie kernonderdelen: reguleren, toezicht &
handhaving en advies. Het gaat hier met name om uitvoeringsprestaties, de maatschappelijke
effecten ontbreken. Ook is er een paragraaf waar ruimte is voor eventuele aanvullende
opdrachten. Katwijk heeft in het jaar 2014 geen aanvullende opdrachten gegeven waardoor
deze paragraaf verder geen informatie bevat.

32

Bron: Omgevingsdienst West-Holland, eindrapportage 2014 Katwijk.
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Per kernonderdeel wordt aangegeven welke activiteiten hiervoor zijn verricht en hoeveel
gewerkte uren hiermee gemoeid zijn. Dat laatste wordt vergeleken met de begroting zodat
afwijkingen helder in beeld zijn. Op basis daarvan vindt ook een eindafrekening plaats.
CASUS HOLLAND RIJNLAND
Holland Rijnland beschrijft - per programma van de samenwerkingsagenda 33
maatschappelijke doelen, uitvoeringsdoelen en resultaten die zijn geboekt . Het gaat daarbij
om drie programma’s: ruimtelijke agenda, sociale agenda en bestuur & middelen. Elk
programma bestaat uit verschillende onderdelen die ook verder worden beschreven in termen
van doelen en resultaten. Hoewel er sprake is van een zeer uitgebreide beschrijving is het niet
eenvoudig om de doelrealisatie voor Katwijk te bepalen, want:
− Door de veelheid van informatie is door de ‘bomen’ het ‘bos’ niet meer te zien.
− De informatie is in onvoldoende mate lokaal toegesneden.
− De verbinding tussen maatschappelijke doelen, uitvoeringsdoelen en -prestaties is niet
gemaakt.
− Bij de beschrijving van resultaten lopen verschillende ‘lagen’ dwars door elkaar. De
beschrijving omvat maatschappelijke effecten, beleidsprestaties, uitvoeringsprestaties,
activiteiten, rollen en taken van verschillende partijen en de wijze van organiseren en
financieren et cetera. Als voorbeeld het onderdeel Wonen van het programma Ruimtelijke
Agenda (cursiefgedrukte tekst is een bevinding van de onderzoekers van dit onderzoek):
Resultaten volgens de jaarstukken 2014, onderdeel Wonen.
− In april is het nieuwe woonruimteverdeelsysteem van start gegaan (uitvoeringsprestatie).
− Met de nieuwe Huisvestingsverordening is een nieuwe regionale Urgentiecommissie
aangezocht (wijze van organiseren).
− De kwantitatieve regionale bouwopgave liet in 2014 een trendwijziging zien. Voorlopige
schatting is dat er circa 200 nieuwe woningen meer zijn gebouwd (maatschappelijk effect
waarbij het niet duidelijk is of dit het resultaat is van samenwerking in Holland Rijnland verband).
− Op 27 juni 2014 hebben de Holland Rijnland –gemeenten, werkgevers,
woningcorporaties en commerciële huisvesters het Convenant Huisvesting
Arbeidsmigranten ondertekend (beleidsprestatie). De regiogemeenten financieren
gezamenlijk de ambtelijke coördinatie van de activiteiten (wijze van financieren).

Het is niet eenvoudig voor raadsleden om de (maatschappelijke) effecten van dit
samenwerkingsverband voor de gemeente Katwijk te bepalen. Holland Rijnland signaleert
ook zelf dat de informatievoorziening naar gemeenten moet verbeteren. Daarmee wordt een
begin gemaakt met een lokale vertaalslag34.
Raadsleden benoemen in de digitale enquête wel het belang van samenwerking: “Bij
grensoverschrijdende zaken is dit samenwerkingsverband belangrijk”. Ambtelijk accounthouders
benoemen als belangrijkste inhoudelijke doel voor Katwijk: “De bestuurlijke ambitie om in het
ruimtelijk, economisch en sociaal domein samen te werken”.
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Bron: Holland Rijnland Jaarstukken 2014, dagelijks bestuur van 9 april 2015.
Bron: gesprek met vertegenwoordiging Holland Rijnland.
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CASUS REGIONALE DIENST OPENBARE GEZONDHEIDSZORG HOLLANDS MIDDEN
35
In het programmaverslag 2014 worden drie programma’s beschreven : geneeskundige
hulpverlening, ambulancezorg en openbare gezondheidzorg. De informatie is niet lokaal
toegesneden waardoor het niet mogelijk is om te bepalen wat een en ander betekent voor
Katwijk.
Het programma geneeskundige hulpverlening is beschreven langs een heldere structuur, te
weten doelen en strategie en de realisatie (resultaten). Het is daardoor mogelijk om
(maatschappelijke) doelen, uitvoeringsprestaties en activiteiten te onderscheiden. Deze
structuur wordt echter losgelaten in de beschrijving van de programma’s ambulancezorg en
openbare gezondheidzorg. Voor deze programma’s raakt de gemeente dan ook het zicht
kwijt. Dat wordt bevestigd in gesprekken:
“De stukken van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden zijn zo complex dat
inhoudelijke kennis nodig is om ze te kunnen beoordelen”.
Bron: gesprekken met ambtelijke organisatie.
CASUS GREENPORT ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ
Het jaarverslag van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij36 laat nagenoeg hetzelfde beeld
zien als Holland Rijnland en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg. Het is niet
voldoende lokaal toegesneden daar waar het gaat om het onderdeel ‘werk in uitvoering’.
Bijvoorbeeld: wat betekent het voor Katwijk dat er sprake is van 9.3ha opgeruimde
verrommeling of wat betekent het voor Katwijk dat er sprake is van 27ha gecontracteerde
bollengrondcompensatie? In welke mate zijn hiermee bijvoorbeeld lokale doelen van Katwijk
gerealiseerd?
Het onderdeel ‘werkzaamheden en voortgang projecten’ is wel lokaal toegesneden. Dat is ook
logisch daar het om concrete projecten gaat die op een grondgebied van een gemeente
worden gerealiseerd. De locatie wordt daarbij concreet genoemd. Voor Katwijk is dat het
project ‘Greenhouse Park’.
Als laatste is op grond van het jaarverslag niet te beoordelen of de prestaties conform plan
verlopen. Doel en realisatie worden in het jaarverslag niet tegen elkaar afgezet. Hiervoor moet
het vastgestelde meerjarenprogramma van GOM37 worden geraadpleegd. Waarna de lezer zelf
de aansluiting moet maken tussen plan en realisatie.
Het voorgaande laat zien dat de informatievoorziening in onvoldoende mate helder en/of snel
zicht biedt op (maatschappelijke) effecten en prestaties. Dat beeld wordt ook bevestigd in de
enquêtes onder raadsleden en ambtelijk accounthouders:
− Uit de digitale enquête onder raadsleden blijkt dat raadsleden onvoldoende zicht hebben op
de meerwaarde van samenwerking: 58% van de respondenten is het niet eens met de stelling
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Bron: RDOG Hollands Midden, Programmajaarverslag 2014.
Bron: GOM, Jaarverslag 2014.
Bron: Meerjarenprogramma GOM 2014 - 2015.
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‘De raad heeft zicht op de meerwaarde van samenwerking’. Ook is de raad kritisch als het gaat
om het zicht op maatschappelijke effecten van de samenwerkingsverbanden: slechts 21%
waardeert dat zicht als voldoende tot goed.
− Het college neemt - vanwege het ontbreken van lokale informatie en/of de complexheid van
de stukken - de regie op de informatievoorziening naar de raad. Dit door toevoeging van een
oplegnotitie en/of samenvatting of toevoeging van (politiek) relevante zaken. Slechts bij twee
van de veertien onderzochte samenwerkingsverbanden stuurt het college de stukken van het
samenwerkingsverband direct naar de raad38 zonder toevoeging, te weten het Sportbedrijf en
de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek.
ZICHT OP MEERWAARDE VAN SAMENWERKING
Het voorgaande zegt niets over de resultaten of meerwaarde van deelname aan de
samenwerkingsverbanden. Het gaat enkel over de kwaliteit van de informatievoorziening
omtrent de prestaties van de samenwerkingsverbanden. Voor zicht op de meerwaarde is andere
informatie nodig:
− wat is het verschil tussen de situatie voor samenwerking en de situatie na samenwerking?
− is dat verschil positief of negatief in het licht van de motieven en doelen die gesteld werden bij
het aangaan van samenwerking?
Deze informatie wordt over het algemeen vergaard tijdens evaluatie van
samenwerkingsverbanden. Zie hiervoor paragraaf 4.2
AMBTELIJK OPDRACHTGEVERSCHAP
Het ambtelijk opdrachtgeverschap is in de gemeentelijke organisatie belegd bij de inhoudelijke
deskundige beleidsambtenaar in de rol van ambtelijk accounthouder39. Deze functionaris
monitort gemaakte afspraken en prestaties en houdt toezicht op de kwaliteit.
Daarnaast is er een regiocoördinator die per kwartaal aan het college rapporteert over regionale
onderwerpen en actuele ontwikkelingen in de regionale samenwerkingsverbanden.
Financieel beleidsadviseurs concentreren zich op de aansluiting tussen de financiële afspraken
met samenwerkingsverbanden en de gemeentelijke begroting. Daarnaast nemen zij deel aan
regionale overleggen. In deze overleggen bespreken de financieel adviseurs van deelnemende
gemeenten de financiële stukken.

Casus Omgevingsdienst West-Holland
Een financieel beleidsadviseur van de gemeente neemt deel aan de zogenaamde Adviesgroep
Financiën.

Casus Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Een financieel beleidsadviseur van Katwijk neemt deel aan het regionale financiële
ambtenarenoverleg. In dat overleg worden drie tot vier keer per jaar de financiële stukken
besproken met de controller en directie van de verbonden partij. De afgelopen periode
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Bron: digitale enquête onder ambtelijk accounthouders.
Bron: gesprekken met ambtelijke organisatie.
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worden op verzoek uit het financieel ambtenarenoverleg verbeteringen aangebracht in de
leesbaarheid van stukken40.

Casus Holland Rijnland
41

Bij de samenwerking Holland Rijnland is er sprake van nauwe samenwerking tussen
financieel adviseurs en ambtelijk accounthouders. De financieel beleidsadviseur adviseert de
regiocoördinator over financiële stukken. De regiocoördinator neemt vier tot zes keer per jaar
deel aan een regionaal ambtelijk overleg. Wanneer financiële stukken aan de orde komen
neemt de financieel beleidsadviseur ook deel aan het overleg. Te behandelen stukken voor de
vergadering van het Dagelijks Bestuur worden door de financieel- en inhoudelijk adviseurs
voorzien van commentaar of een advies. Dit geldt eveneens voor de vergaderstukken voor de
diverse portefeuillehouder overleggen en de stukken voor het Algemeen Bestuur.

Casus Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
Ook bij de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij is er sprake van samenwerking tussen
financieel adviseurs en ambtelijk accounthouders. Minimaal twee keer per jaar is er ambtelijk
overleg, vooraf aan een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In het ambtelijk overleg
neemt een ambtenaar van de vastgoedafdeling van Katwijk deel, en in het geval van
behandeling van financiële stukken neemt ook een financieel beleidsadviseur deel. Na dat
ambtelijk overleg adviseren de ambtenaren de portefeuillehouder ter voorbereiding op de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
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Bron: gesprekken met ambtelijke organisatie.
Bron: gesprekken met ambtelijke organisatie.
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3.3

Tussenconclusies

1

De raad heeft een scala aan sturingsinstrumenten tot zijn beschikking en gebruikt deze ook:
− De raad besluit over het al dan niet aangaan van samenwerking en bepaalt daarbij een
aantal belangrijke zaken, zoals de ambities en doelen, over te dragen
bevoegdheden/taken en welke lokale belangen moeten worden behartigd en wat lokaal
maatwerk is.
− Via de gemeentelijke begroting en jaarrekening, die de raad zelf vaststelt, is er zicht op
de financiële bijdragen aan samenwerkingsverbanden, het financieel belang wat de
gemeente heeft en veranderingen die zich hebben voorgedaan.
− Via de begrotingen en jaarrekeningen van de samenwerkingsverbanden heeft de raad
een verdiepend zicht. Hij kan zijn zienswijze overbrengen aan het bestuur van het
samenwerkingsverband. Aandachtspunt hierbij wel is dat het college zienswijzen stuurt
aan het dagelijks bestuur, voordat de raad is geraadpleegd. Dat was bij twee
verdiepende casus het geval.
− Over het algemeen is Katwijk goed vertegenwoordigd in de bestuursorganen van
samenwerkingsverbanden.
− Bij het afsluiten van dienst- of uitvoeringsovereenkomsten met
samenwerkingsverbanden, voor zover de bevoegdheid daarvoor niet geheel bij het
college ligt.

2

De raad en het college hebben niet in alle gevallen volledig de keuzeruimte want:
− In sommige gevallen is er sprake van landelijke wetgeving die voorschrijft op welk
onderwerpen en in welke mate er moet worden samengewerkt.
− De gemeente is deeleigenaar van het samenwerkingsverband. Dat betekent dat
anderen ook invloed uitoefenen, de mate waarin is afhankelijk van stemverhoudingen.
Dit zijn voor de hand liggende punten en komen in het onderzoek ook naar voren.

3

De raad heeft onvoldoende zicht op de (maatschappelijke) resultaten en
uitvoeringsprestaties van samenwerkingsverbanden. Dat belemmerd de raad in zijn
controlerende rol. Er is overwegend wel voldoende informatie aanwezig maar het zicht wordt
belemmerd door:
− Onheldere en niet consistente structuur.
− Onvoldoende of onheldere aansluiting tussen (maatschappelijke) effecten, beleids- en
uitvoeringsprestaties en activiteiten.
− Teveel informatie waardoor door de bomen het bos niet meer is te zien. Politiekrelevante zaken blinken niet op maar verdrinken in een moeras.
− Informatie die te complex is en alleen goed begrepen kan worden door inhoudelijk
specialisten.
− De informatie is in onvoldoende mate lokaal toegesneden.
Samenwerkingsverbanden constateren zelf ook dat er veel ruimte is voor verbetering van de
informatievoorziening en zij willen dit ook doorvoeren. Daarnaast neemt het college ook
regie op de informatie richting de raad. Dit laat onverlet dat het zicht momenteel nog
onvoldoende is.
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4

Als laatste is er onvoldoende zicht op risico’s. In de paragraaf verbonden partijen van de
programmabegrotingen zijn risico’s in te abstracte termen beschreven, mogelijke effecten
voor de gemeente Katwijk en eventuele beheersmaatregelen ontbreken. Het is niet mogelijk
om risicoprofielen van samenwerkingsverbanden tegen elkaar af te wegen, waardoor
prioritering op basis van risico’s niet mogelijk is. De raad kan op basis van informatie niet
goed bepalen waar zijn controlerende aandacht op moet worden gericht: op alle
samenwerkingsverbanden in het algemeen of op een beperkt deel met meer diepgang?
In de paragraaf verbonden partijen van de jaarrekening 2014 is voor het eerst aandacht
besteed aan risico’s. Hierbij opgemerkt dat een jaarrekening een terugblik geeft. In dat licht
is het meer voor de hand liggend om qua risicobeheersing de informatie in eerste instantie
te richten op de programmabegroting. De programmabegroting geeft immers een
vooruitblik waardoor sturing nog mogelijk is: welke risico’s kunnen zich voordoen en wat
zijn maatregelen die we willen en kunnen nemen?
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4

Beëindiging van samenwerking

Dit hoofdstuk behandelt deelvragen 11 en 12: blok D uit het evaluatiemodel.
In de verschillende paragrafen van dit hoofdstuk staan de normen die voor de beantwoording van
deze deelvragen zijn gehanteerd vermeld. Het hoofdstuk sluit af met een tussenconclusies die
gebaseerd zijn op de bevindingen in de verschillende paragrafen.
DEELVRAGEN
11 Onder welke voorwaarden is uittreding uit een samenwerkingsverband mogelijk
en welke consequenties heeft dit?
12 Onder welke voorwaarden is beëindiging van een samenwerkingsverband
mogelijk?
Tevens omvat dit hoofdstuk de deelvragen 13 t/m 15 aangaande de betrokkenheid van de raad:
13 In hoeverre is de raad betrokken bij de gemaakte keuzes voor samenwerking?
14 Op welke wijze en in welke mate wordt de raad betrokken bij besluitvorming van
het samenwerkingsverband die het beheer aangaat?
15 In hoeverre wordt de raad voldoende in staat gesteld om zijn kaderstellende
(sturing) en controlerende rol (verantwoording) te vervullen?

4.1

Afspraken over uittreding en beëindiging

TOEGEPASTE NORM:
D1 Bij de start van samenwerkingsverbanden worden afspraken gemaakt over de
mogelijkheden voor uittreding en beëindiging van samenwerking. De
gemeenteraad heeft zicht op deze mogelijkheden (en de materiële en immateriële
kosten hiervan).

In de digitale enquête geven ambtelijk accounthouders aan:
− Bij twee samenwerkingsverbanden is uittreding eenvoudig. Dat geldt voor de Samenwerking
Teylingen, Katwijk Noordwijk en de Stichting Marketing Katwijk. Daar bestaan nauwelijks
drempels voor uittreding.
− In negen gevallen is uittreding lastig, met oog op de hoge drempels. Dat geldt voor de
Omgevingsdienst West-Holland , Holland Rijnland, Stichting Openbaar Basisonderwijs
Duin- en Bollenstreek, GGZ subsidies, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden, Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek, Belastingsamenwerking GouweRijnland, Werkvoorzieningsschap Kust- Duin en Bollenstreek en Zeehaven IJmuiden.
− Bij een geval is het onmogelijk vanwege de wettelijke verplichting tot aansluiting bij het
samenwerkingsverband. Dat geldt voor de Veiligheidsregio Hollands-Midden.
− Voor twee samenwerkingsverbanden is ‘anders’ en ‘weet niet’ ingevuld, te weten: (a)
Sportbedrijf Katwijk; ontbinding van de overeenkomst vergt een lange termijn planning,
maar het is niet onmogelijk om uit te treden en (b) Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.
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In de Nota verbonden partijen wordt per verbonden partij beschreven op welke wijze een
gemeente kan uittreden, maar niet wat daarbij eventuele voorwaarden of materiële en
immateriële kosten zijn. Voor samenwerkingsverbanden die niet in de Nota verbonden partijen
voorkomen, omdat ze na het vaststellen van de Nota verbonden partijen zijn aangegaan, is de
wijze van uittreding beschreven in de gemeenschappelijke regelingen, statuten en/of
overeenkomsten. Ook daar is niet beschreven wat daarbij eventuele voorwaarden of materiële en
immateriële kosten zijn. Dit laatste met uitzondering van de Omgevingsdienst West-Holland.

Casus Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
“Een gemeente die uit de regeling wenst te treden, richt het verzoek aan het algemeen bestuur. Het algemeen
bestuur zendt het verzoek aan de deelnemende gemeenten, onder overlegging van zijn advies omtrent de
uittreding en aan de uittreding verbonden voorwaarden. De uittreding vindt plaats indien de besturen van de
meerderheid van de deelnemende gemeenten daarmee hebben ingestemd”.
Bron: Nota verbonden partijen juni 2011.

Casus Holland Rijnland
“ De uittreding kan slechts plaatsvinden met ingang van 1 januari van het jaar, volgend op dat waarin het
besluit is genomen. Het algemeen bestuur regelt de uittreding. De uittredende gemeente dient een door het
algemeen bestuur vast te stellen uittredingssom te betalen”.
Bron: Nota verbonden partijen juni 2011.

Casus Omgevingsdienst West-Holland
“Een deelnemer kan uittreden door toezending van de daartoe strekkende besluiten van haar
bestuursorganen aan het algemeen bestuur, doch slechts nadat het algemeen bestuur daarin
bewilligt. De uittreding gaat in op 1 januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het
algemeen bestuur te kennen heeft gegeven met de uittreding in te stemmen, tenzij door het
algemeen bestuur een andere datum is bepaald. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van
de uittreding en kan aan de uittreding voorwaarden, waaronder financiële en personele,
verbinden. Tot deze financiële voorwaarden behoort in elk geval de bepaling, dat een uittredende
deelnemer van het jaar van uittreding af aan de Omgevingsdienst blijft betalen een bijdrage in de
jaarlijkse (vaste) exploitatielasten van de Omgevingsdienst. Deze bijdrage wordt bepaald naar
het gemiddelde van de in de laatste drie jaren, voorafgaande aan de uittreding, door de
uittredende deelnemer afgenomen producten en diensten, uitgedrukt in geld. De bijdrage is niet
meer verschuldigd, zodra het algemeen bestuur beslist, dat de uit de uittreding voortgekomen
kostenstijging op voldoende wijze is gecompenseerd. Een uittredende deelnemer kan geen recht
doen gelden op de overdracht van enig eigendom van de Omgevingsdienst”.
Bron: Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland.

Casus Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
“Een aandeelhouder kan in beginsel zijn aandelen overdragen aan mede-aandeelhouders. Ook
de vennootschap kan de aandelen kopen”.
Bron: statuten Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.

Casus Economie071
“Uittreding is mogelijk is in samenspraak met de andere leden van de stuurgroep”.
Bron: convenant Economie071
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4.2

Periodieke evaluatie van de meerwaarde

TOEGEPASTE NORM:
D2 Voor alle samenwerkingsverbanden wordt door gemeenteraad en college periodiek
(en wanneer daar directe aanleiding toe is) geëvalueerd in welke mate deze nog
steeds de beoogde meerwaarde bieden.

Uit de digitale enquête onder ambtelijk accounthouders blijkt dat in niet alle gevallen de
samenwerkingsverbanden periodiek worden geëvalueerd. In slechts circa 35% van veertien
samenwerkingsverbanden is er sprake van een periodieke evaluatie:
− Voor vijf samenwerkingsverbanden wordt periodiek geëvalueerd of de gestelde doelen van de
samenwerking gerealiseerd zijn. Het gaat daarbij om de volgende samenwerkingsverbanden:
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, Holland Rijnland, Stichting Marketing Katwijk,
Sportbedrijf Katwijk en Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
− Voor acht samenwerkingsverbanden gebeurt dat niet. Het gaat daarbij om de volgende
samenwerkingsverbanden: Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek, Zeehaven IJmuiden, GGZ
subsidies, Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek, Veiligheidsregio
Hollands Midden, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden,
Samenwerking Teylingen Katwijk Noordwijk en Gemeenschappelijke regeling Kust- Duin- en
Bollenstreek.
– Bij een samenwerkingsverband geven ambtelijke accounthouders aan niet te weten of een
periodieke evaluatie plaats vindt. Dat geldt voor de Omgevingsdienst West-Holland.
Voor de samenwerkingsverbanden, waar volgens de ambtelijk accounthouders sprake is van een
periodieke evaluatie, verschilt de aanleiding voor een evaluatie en gebeurt de evaluatie ook op
geheel verschillende wijzen. Zie onderstaande casus en twee aanvullend voorbeelden.

Casus Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gesproken over de meerwaarde en
doelen die zijn bereikt door de samenwerking. Ook wordt er jaarlijks een heidag voor de
42
aandeelhouders georganiseerd om hierbij stil te staan .

Casus Economie071
Na raadpleging van het convenant van Economie071 blijkt dat daarin is vastgelegd dat partijen
afspreken de samenwerking en afspraken die zijn opgenomen in het convenant in 2015 te
evalueren, wat nog moet plaatsvinden. Op welke wijze dat gebeurt is niet vastgelegd.

Casus Holland Rijnland
Een evaluatie van het samenwerkingsverband Holland Rijnland is voortgekomen uit een directe
aanleiding, namelijk de behoefte aan een nieuwe samenwerkingsagenda. In oktober 2012 is
gestart met een proces om te komen tot een nieuwe regionale samenwerkingsagenda43. In dat
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Bron: door ambtelijke organisatie aangegeven op navraag van de onderzoekers.
Bron: raadsvoorstel 11 februari 2014, zaaknummer 2014-2471, Toekomst regionale samenwerking.
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(lopende) proces is de meerwaarde van samenwerking, de lopende samenwerkingsagenda, de
(bestuurlijke) organisatie en kosten tegen het licht gehouden44.

Voorbeelden Stichting Marketing Katwijk en Sportbedrijf
Voor de casus Stichting Marketing Katwijk en Sportbedrijf vloeit een periodieke evaluatie voort
uit de lopende contracten met de gemeente Katwijk. Zo wordt voor het Sportbedrijf uit oogpunt
45
van het opdrachtgever-opdrachtnemerschap het contract periodiek geëvalueerd . Bij de
Stichting Marketing maakt evaluatie deel uit van het zogenaamde ‘Service Level Agreement’:
“Voor de jaren 2015 en 2016 wordt door Katwijk Marketing en Gemeente Katwijk een nieuwe Service Level
Agreement voorbereid en afgesloten. Voorafgaand hieraan evalueert de gemeente Katwijk de werking van
het Service Level Agreement”.
Bron: Artikel 6 Servicelevel Agreement Katwijk Marketing 2014.
Tijdens dit onderzoek is binnen de gemeente Katwijk verder geen eenduidige rapportage
gevonden over evaluaties van samenwerkingsverbanden.
Uit de digitale enquête onder ambtelijk accounthouders blijkt dat er wel een beeld is van de
meerwaarde van samenwerking. Samenwerkingsverbanden realiseren volgens de ambtelijk
accounthouders vooral de doelen ‘vergroten ambitieniveau’ en ‘efficiënter werken’, zie
onderstaande figuur 4.1. Dat beeld wordt ook bevestigd in gesprekken met het college en
ambtelijk accounthouders. Het ‘vergroten ambitieniveau’ en ‘efficiënter werken’ zijn ook de
meest voorkomende motieven voor Katwijk om samen te werken, zoals eerder behandeld in
paragraaf 2.1, figuur 2.1. Uit een vergelijking tussen motieven (figuur 2.1) en resultaten (figuur
3.2) blijkt dat de oorspronkelijke motieven (of doelen) van samenwerking voor een groot deel
worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld voor zes samenwerkingsverbanden geven ambtelijk
accounthouders aan dat ‘efficiënter werken’ een (zeer) belangrijk motief is (figuur 2.1). Voor vijf
samenwerkingsverbanden wordt dit ook in (zeer) ruime mate gerealiseerd (figuur 3.2). Hetzelfde
beeld zien we bij het motief ‘vergroten van ambitieniveau’.
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Bronnen: (1) raadsvoorstel 11 februari 2014, zaaknummer 2014-2471, Toekomst regionale
samenwerking en (2) gesprek met vertegenwoordiging Holland Rijnland.
Bron: toelichting van ambtelijk accounthouder in de enquête onder ambtelijk accounthouders.
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Figuur 4.1: Resultaten van samenwerking volgens de ambtelijke accounthouders (aantal keren genoemd).
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4.3

Tussenconclusies

1 Bij de start van samenwerkingsverbanden worden afspraken gemaakt over de mogelijkheden
voor uittreding en de wijze waarop dat kan, voor zover uittreding mogelijk is. Een drietal
zaken belemmeren echter een helder (over)zicht op de mogelijkheden en de consequenties
daarvan:
− De Nota verbonden partijen beschrijft enkel de uittredingsmogelijkheden bij de
verbonden partijen die op het moment van vaststelling van de nota in beeld zijn. De nota
wordt een keer per vier jaar geactualiseerd, en kan dus na vaststelling al niet meer
actueel zijn. De Nota verbonden partijen beperkt zich daarnaast strikt tot de verbonden
partijen zoals gedefinieerd in het BBV. Andere samenwerkingsverbanden zijn daardoor
op deze plek niet in beeld.
− Voor samenwerkingsverbanden die niet in de Nota verbonden partijen voorkomen zullen
de desbetreffende statuten, overeenkomsten, regelingen et cetera individueel
geraadpleegd moeten worden. Een overzicht ontbreekt.
− De mogelijkheid en werkwijze voor uittreding is in alle gevallen wel beschreven, maar er
is geen enkel zicht op de materiele en immateriële kosten van uittreding. Dit met
uitzondering van de Omgevingsdienst West-Holland, waar wel een beeld wordt geschetst
van uittredingskosten.
2 In beperkte mate worden samenwerkingsverbanden periodiek geëvalueerd. Daar waar wel
sprake is van een periodieke evaluatie verschilt de aanleiding, de werkwijze en ontbreekt het
aan een eenduidige rapportage.
3 Hoewel zicht op meerwaarde van samenwerking onvoldoende is, hebben raadsleden,
collegeleden en de organisatie wel een gedeeld beeld van de meerwaarde van samenwerking.
Samenwerking leidt volgens hen met name tot ‘vergroten van het ambitieniveau’ en
‘efficiënter werken’
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5

Conclusies en aanbevelingen

5.1

Conclusies

Hoofdconclusie: (zie voor toegepaste hoofdnorm bijlage 1 tabel 0.1)
Er is overwegend grip op verbonden partijen.
Bij de samenwerkingsverbanden die de gemeente Katwijk is aangegaan is er binnen
de gemeente Katwijk overwegend sprake van verlengd lokaal bestuur. Raad en college
zijn bij het aangaan en sturen van samenwerkingsverbanden zelfverzekerd, zelfstandig
en zelfbewust. Hierbij zien we wel ruimte voor verdere verbetering.

Wat maakt dat de gemeente Katwijk overwegend grip heeft?
1

Katwijk handelt zelfverzekerd en zelfstandig bij het aangaan van
samenwerking via nieuwe samenwerkingsverbanden.
De gemeente Katwijk werkt op dit moment samen in 23 samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. De samenwerkingsverbanden zijn gericht op
regionale beleidsafstemming en/of gezamenlijke uitvoering.
De gemeente heeft een expliciete visie op samenwerking, zowel in het geval van
wettelijk verplichte als niet-wettelijk verplichte samenwerkingsverbanden. In alle
gevallen maakt Katwijk een eigenstandige afweging en is samenwerking voor
Katwijk een middel om gemeentelijke doelen te bereiken, zoals:
− het verstevigen van de positie in de regio of,
− het efficiënter uitvoeren van taken, met meer kwaliteit en meer continuïteit.
Het college stelt de raad in staat om lokale belangen en -doelen te benoemen, wat
de raad ook vervolgens doet. Collegeleden handelen dan ook vanuit een heldere
opdracht in de samenwerkingsverbanden. Dat wordt ook herkend en gewaardeerd
door samenwerkingspartners en het is voor hen ook helder onder welke
voorwaarden en met wel doelen Katwijk een samenwerking aangaat.

2

Raad en college maken over het algemeen zelfbewust en actief gebruik van een
scala aan sturingsinstrumenten die hen ter beschikking staan.
– Vanuit de rol van (deel) eigenaar is het college bij publiekrechtelijke
samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd in het bestuur van
samenwerkingsverbanden. In het geval van privaatrechtelijke
samenwerkingsverbanden is het college vertegenwoordigd in de Algemene
vergadering van Aandeelhouders of Raad van Toezicht.
– Vanuit de rol van (deel) eigenaar geeft de raad zijn zienswijze op de begroting
van samenwerkingsverbanden en/of wordt door het college gevraagd
financiële middelen ter beschikking te stellen.
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–

Hierbij is wel een aandachtspunt dat in een aantal gevallen het college een zienswijze
kenbaar maakt aan de desbetreffende samenwerkingsverbanden, vooruitlopend op de
zienswijze van de raad.
Vanuit de rol van opdrachtgever stuurt het college door middel van
dienstverlenings- of uitvoeringsovereenkomsten, waarbij lokale keuzeruimte
ook wordt benut.
Hierbij opgemerkt dat niet in alle gevallen sprake is van volledige lokale ruimte, want:
in sommige gevallen is er sprake van landelijke wetgeving die de lokale ruimte beperkt
en in andere gevallen werkt Katwijk samen in grote samenwerkingsverbanden met veel
spelers die ook invloed uitoefenen. Dit is volstrekt logisch en wordt ook waargenomen
in dit onderzoek. Echter niet overbodig om te vermelden daar het belangrijk is dat de
raad zich beseft dat in sommige gevallen dit de bestuurlijke context is en in die
gevallen daarop zijn kaderstellende rol richting het college kan afstemmen.

3

Samenwerkingspartners ervaren Katwijk als een zelfbewuste en effectieve
samenwerkingsspeler.
Samenwerkingspartners waarderen de wijze waarop Katwijk op een open en
transparante wijze zijn lokale doelen op tafel legt, en deze ook in de ogen van de
partners weet te realiseren. Zij herkennen dat collegeleden handelen vanuit een
heldere opdracht vanuit de raad. Eventuele belangentegenstellingen en
dilemma’s worden hierdoor helder en Katwijk vraagt ook anderen om mee te
denken over oplossingen.

Waar zit nog ruimte voor verdere verbetering met het oog op versterking van
de grip op samenwerkingsverbanden?
4

Het afwegingskader dat door de raad en het college wordt gebruikt bij het
aangaan van samenwerkingsverbanden (de ‘Meetlat Herijking Taakuitvoering’)
is nog onvoldoende volledig:
− Belangrijke onderdelen zijn onvoldoende geïntegreerd in het afwegingskader:
het motief en doel van samenwerking, de aard van de samenwerking, de vorm
en de beoogde resultaten voor de lokale samenleving.
− Het richt zich op samenwerking waarbij er sprake is van gezamenlijke
uitvoering of het delen van hulpbronnen. Het biedt echter geen handvatten
voor meer strategische vormen van samenwerking, waarin (regionale)
beleidsafstemming centraal staat.
− Dientengevolge richt het zich voornamelijk op de bevoegdheid en rol van het
college, en niet op die van de raad.

5

Er is voldoende informatie voor de raad beschikbaar maar het zicht van de raad
wordt belemmerd door:
− Uit de grote hoeveelheid informatie is het niet eenvoudig, en in gevallen zelfs
niet mogelijk, om maatschappelijke resultaten voor Katwijk te destilleren.
Daarvoor is de informatie in onvoldoende mate lokaal toegesneden.
− Er is geen heldere aansluiting tussen maatschappelijke, de beleids- en
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−

uitvoeringsprestaties en activiteiten van samenwerkingsverbanden. Hiervoor
ontbreekt het in de informatie aan een heldere en consistente structuur.
Politiek-relevante zaken blinken niet op maar verdrinken in een moeras van
informatie.

Een schrijnend voorbeeld van bovenstaande tekortkomingen is het samenwerkingsverband
Holland Rijnland. Hierbij opgemerkt dat ook de samenwerkingsverbanden de genoemde
tekortkomingen constateren en het college vanwege de tekortkomingen probeert om regie te
nemen op de informatie richting de raad.
6

Het is voor de raad niet mogelijk om prioriteiten te stellen, want:
− Er is onvoldoende zicht op politiek relevante zaken (zie ook de voorgaande
conclusie).
− Hoewel er een toenemende aandacht is voor het verbeteren van zicht op
risico’s, is er nu nog onvoldoende zicht op de risicoprofielen van
samenwerkingsverbanden en de effecten van eventuele risico’s. Het is
daardoor voor de raad niet voldoende mogelijk om af te wegen waar zijn
controlerende aandacht op moet worden gericht: op alle samenwerkingsverbanden in het algemeen of op een beperkt deel met meer diepgang?

7

Samenwerkingsverbanden worden in onvoldoende mate periodiek geëvalueerd
op de meerwaarde van samenwerking en effecten van een eventuele uittreding
zijn niet in beeld.
− In slechts 35% van veertien onderzochte gevallen is er sprake van een
periodieke evaluatie.
− In die gevallen waarbij sprake is van een evaluatie verschilt de aanleiding en
de aanpak van de evaluatie. Er is geen sprake van een consistente werkwijze.
− Er is in onvoldoende mate zicht op materiele en immateriële effecten van
uittreding.
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5.2

Aanbevelingen

.

Hoofdaanbevelingen:
1

2

3

Ontwikkel het afwegingskader dat gebruikt wordt bij besluitvorming over het
aangaan van samenwerkingsverbanden verder door . Maak het daarbij ook
toepasbaar voor meer strategische vormen van samenwerking.
Ontwikkel een overzichtelijk dashboard met als doel het zicht op
samenwerkingsverbanden te verbeteren, met oog voor de lokale relevantie van
informatie.
Evalueer samenwerkingsverbanden periodiek en hanteer daarbij een
consistente werkwijze. Zet het voormelde dashboard daarbij als hulpmiddel in.

Aanbevelingen voor de raad
Geef het college de opdracht voor:
1 De verdere doorontwikkeling van het huidige afwegingskader ‘Meetlat Herijking
Taakuitvoering’, met oog op de kaderstellende rol van de raad:
− maak het afwegingskader ook toepasbaar voor meer strategische vormen van
samenwerking, die hoofdzakelijk gericht zijn op afstemming van (regionaal)
beleid.
− completeer het afwegingskader met hoofdcriteria zoals motieven en lokale
doelen voor samenwerking.
2 De ontwikkeling van een dashboard voor samenwerkingsverbanden, met oog op de
controlerende rol van de raad (zie voor de belangrijkste ingrediënten de
onderstaande aanbeveling gericht aan het college).
3 Maak voor (bestaande en nieuwe) samenwerkingsverbanden afspraken over
wanneer, op welke wijze en tegen welke evaluatiecriteria er een evaluatie moet
plaatsvinden. Maak daarbij keuzes voor welke samenwerkingsverbanden dit
relevant is, waarbij het voormelde dashboard behulpzaam kan zijn.
Aanbevelingen voor het college
De grip op verbonden partijen kan verder worden versterkt door te investeren in de
ontwikkeling van een dashboard voor samenwerkingsverbanden. Dit met als hoofddoel
het zicht op samenwerkingsverbanden sterk te verbeteren en de raad beter in positie te
brengen aangaande zijn controlerende rol, met oog voor de lokale relevantie van
informatie.
Een dashboard voor samenwerkingsverbanden is een instrument dat stuwend kan
werken voor een verbeterslag over de hele linie:
– het biedt snel en doelgericht zicht op alle samenwerkingsverbanden. De relevante
hoofdzaken en risico’s die zich voordoen zijn in beeld. Het kan daarmee de
aandacht van de raad en het college prioriteren en richten;
– het kan een plek krijgen in de P&C-cyclus van de gemeente en de paragraaf
verbonden partijen van de gemeentelijke begroting en jaarrekening verstevigen.
– het kan het dienen als instrument voor periodieke en systematische evaluatie van
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samenwerkingsverbanden en is daarmee een hulpmiddel om te komen tot een goed
onderbouwde verbeteragenda voor ‘grip op samenwerkingsverbanden’. Dit in het
algemeen of voor specifieke samenwerkingsverbanden;
– als laatste is het informatief voor nieuwe raads- en collegeleden en kan het deel
uitmaken van het inwerkprogramma.
Een aansprekend voorbeeld ter inspiratie is onder meer te vinden binnen de gemeente
Heemstede, en in bijlage3 bijgevoegd. Het dashboard dient tenminste per
samenwerkingsverband de volgende drie hoofdingrediënten te bevatten:
1 Algemene kenmerken van het samenwerkingsverband;
2 Resultaten van de samenwerking;
3 Beoordeling van de mate van grip met hulp van verschillende criteria, wat als
ontwikkelagenda kan dienen voor verdere versterking van grip op
samenwerkingsverbanden.
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Bijlage 1 Onderzoeksopzet
Uitvoering
Het onderzoek is uitgevoerd door de rekenkamercommissie Katwijk en is daarbij ondersteund
door het bestuurlijk onderzoeks- en adviesbureau Partners+Pröpper. De betrokken onderzoekers
zijn: Ing. Peter Struik MBA, Hilda Sietsema en drs. Bart Litjens.

Evaluatiemodel en normenkader
Als ‘roer’ op het onderzoek is het onderstaande evaluatiemodel ingezet. Het evaluatiemodel
bevat vijf blokken A t/m E. Per blok zijn hoofdnormen gesteld, die hieronder verder zullen worden
uitgewerkt.

Normenkader
DE HOOFDNORM: GRIP OP VERBONDEN PARTIJEN VIA VERLENGD LOKAAL BESTUUR
In aansluiting met de vraagstelling en het evaluatiemodel is een normenkader vanuit het
perspectief van aan verlengd of verlegd lokaal bestuur opgesteld. Bij verlengd lokaal bestuur
houdt de gemeente grip en regie op de samenwerking in de zin dat eigen doelen centraal staan.
Dit heeft een andere betekenis bij samenwerking gericht op beleidsafstemming en
samenwerking gericht op uitvoering:
– Verlengd lokaal bestuur bij beleidsafstemming betekent dat het college met een helder
inhoudelijk mandaat vanuit de raad werkt en in de eventuele onderhandelingen in het
samenwerkingsverband de belangen en visie van de gemeente goed kan behartigen.
– Verlengd lokaal bestuur bij uitvoering betekent dat er sprake is van een goede opdrachtgever –
opdrachtnemersrelatie. Het gemeentebestuur is in staat precies te formuleren wat de
beoogde resultaten zijn en de opdrachtnemer kan deze resultaten leveren – zonder dat er
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sprake is van afhankelijkheid. Indien de prestaties onder de maat zijn of veel te duur, kan de
opdrachtgever bijsturen of een andere opdrachtnemer ‘inhuren’.
Grip van raad en college op samenwerkingsverbanden
Verlengd lokaal bestuur
Verlegd lokaal bestuur
Het gemeentebestuur is……
Het gemeentebestuur is……
Zelfverzekerd
De gemeente zet de samenwerking in als
strategie om gemeentelijke doelen te
bereiken.

Afhankelijk
De gemeente heeft geen goed zicht op welke
gemeentelijke doelen op welke wijze worden
bereikt met de samenwerking.

Zelfstandig
De gemeente maakt binnen de
samenwerking keuzes om eigen
gemeentelijke doelen te bereiken.

Afwachtend
De gemeente accepteert de algemene
diensten van het samenwerkingsverband
zonder kritische toets.

Zelfbewust
De gemeente neemt een actieve rol in de
dagelijkse aansturing van het
samenwerkingsverband.

Afhoudend
De gemeente ziet het
samenwerkingsverband als een orgaan
zonder directe relatie met de gemeente.

Tabel 0.1: Verlengd versus Verlegd lokaal bestuur
NORMEN PER BLOK VAN HET EVALUATIEMODEL
(A) INVENTARISATIE VAN SAMENWERKINGSVERBANDEN.
Dit is een inventariserend deel van het onderzoek, daarvoor gelden geen normen.
(B) AANGAAN SAMENWERKING
Bij het verkennen en formeren van een samenwerkingsverband is het van belang dat de
gemeenteraad heldere kaders meegeeft aan het college. Hiervoor zijn in ieder geval de volgende
zaken van belang:
1

Er is een heldere en door de raad gedragen strategische visie op samenwerking. In deze
visie is bijvoorbeeld opgenomen wat de ambities zijn op het gebied van samenwerking, wat
preferente partners zijn en welke samenwerkingsverbanden er al zijn. De visie helpt bij het
vanuit overzicht over het geheel maken van keuzes over individuele
samenwerkingsverbanden (in plaats van dat dit ‘verkokerd’ of ad hoc gebeurt).

2

De raad beschikt over en gebruikt een afwegingskader voor het aangaan van nieuwe
samenwerkingsverbanden. Het afwegingskader biedt zicht op de stappen en afwegingen die
doorlopen moeten worden bij het maken van keuzes over nieuwe samenwerkingsverbanden
en de (voor- en nadelen van) mogelijke samenwerkingsvormen.

3

De raad geeft heldere kaders mee aan het college wanneer de mogelijkheden tot
samenwerking verkend worden, en/of het college stelt de raad daartoe in staat. De kaders
bevatten in ieder geval:
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–
–
–

Inhoudelijke doelen ten aanzien van de taak waarop mogelijk samengewerkt gaat
worden: wat moet er inhoudelijk bereikt worden?
Motieven voor samenwerking: welke meerwaarde moet samenwerking bieden boven
de taak alleen oppakken?
Randvoorwaarden: bijvoorbeeld welke sturingsmogelijkheden / bevoegdheden wil de
raad behouden, op welke manier moet de gemeente vertegenwoordigd zijn in het
samenwerkingsverband en hoe eenvoudig moet het zijn om weer uit te treden?

(C) BEHEERSING, STURING EN VERANTWOORDING
Ten aanzien van sturing, beheersing en verantwoording van bestaande
samenwerkingsverbanden zijn drie aspecten in het bijzonder van belang:
1

De gemeente(raad) heeft voldoende sturingsmogelijkheden en maakt hier gebruik van.
Hierbij gaat het onder meer om:
– Bevoegdheden en invloedsmiddelen (moet de gemeenteraad bijvoorbeeld instemmen
met de begroting of is de gemeente slechts een van de vele aandeelhouders die stemt
op een aandeelhoudersvergadering?)
– Timing (komt de raad op tijd in beeld om te kunnen sturen?)
– Lokale beleidsruimte en mogelijkheden voor lokaal maatwerk (bieden
samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om tegen aanvaardbare kosten lokaal
maatwerk af te nemen of is het ‘one size fits all’?)

2

De gemeente(raad) is in staat het samenwerkingsverband te beheersen. Hierbij gaat het
met name om:
– De gemeente heeft consequent zicht op de mate waarin de financiële prestaties van
samenwerkingsverbanden binnen de gemeentelijke kaders blijven en stuurt bij indien
dit niet het geval is.
– De gemeente heeft zicht op de risico’s die samenwerkingsverbanden met zich
meebrengen (zowel qua aard als omvang) en de maatregelen die genomen zijn om de
risico’s te beheersen.
– Er is voldoende ambtelijke kennis en capaciteit om invulling te geven aan goed
opdrachtgeverschap.

3

De verantwoording van het samenwerkingsverband biedt informatie op maat. De raad heeft
op basis van deze informatie voldoende zicht op de samenwerkingsverbanden en de mate
waarin zij (tegen welke kosten) lokale doelen realiseren. Dit stelt de gemeenteraad in staat
om de samenwerkingsverbanden te controleren en een oordeel te vellen over
doeltreffendheid en doelmatigheid van het samenwerkingsverband.

(D) BEËINDIGING SAMENWERKING
1
Bij de start van samenwerkingsverbanden worden afspraken gemaakt over de
mogelijkheden voor uittreding en beëindiging van samenwerking. De gemeenteraad heeft
zicht op deze mogelijkheden (en de materiële en immateriële kosten hiervan).
2

Voor alle samenwerkingsverbanden wordt door gemeenteraad en college periodiek (en
wanneer daar directe aanleiding toe is) geëvalueerd in welke mate deze nog steeds de
beoogde meerwaarde bieden.
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(E) BETROKKENHEID VAN DE RAAD
De normen voor de betrokkenheid van de raad (onderste blok uit het evaluatiemodel) zijn
geïntegreerd in blokken A tot en met D van het evaluatiemodel.
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Bijlage 2 Resultaten digitale enquêtes
1

Enquête raadsleden

1.1

Respons en kenmerken van de respondenten

De digitale enquête is afgenomen in de periode van 14 april tot en met 7 mei 2015. Alle 40
raadsleden en burgerraadsleden van Katwijk zijn uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen,
waarvan 19 van hen de vragenlijst ook daadwerkelijk hebben ingevuld. Dit betekent een respons
van 48% . Dit is vergelijkbaar met het responspercentage van andere digitale enquêtes uit
vergelijkbare onderzoeken.
Er is sprake van een evenwichtige verdeling over verschillende groepen:
– Van de respondenten is 53% sinds de huidige raadsperiode raadslid, 47% was ook al voor
2014 raadslid.
– Van de respondenten is 47% lid van een fractie die op dit moment in de coalitie zit die
Katwijk bestuurt; 53% van de respondenten zit in de oppositie.

1.2

Sturing en controle van verbonden partijen (in het algemeen)

Aan de raadsleden zijn 17 stellingen voorgelegd over de regie op samenwerkingsverbanden.
Onderstaande tabel laat zien hoe de raadsleden denken over deze stellingen.46
Wat opvalt uit de reacties, is dat:
– er ruimte voor verbetering bestaat ten aanzien van het stellen van kaders en de mogelijkheid
voor sturing en controle op de samenwerkingsverbanden door de gemeenteraad; 47% van
de respondenten is het in meer of mindere mate niet eens met de stelling ‘De raad stelt
doorgaans heldere kaders voor samenwerkingsverbanden.’
– de raad zicht heeft op lokaal maatwerk en daar doorgaans ook actief op stuurt; 42% van de
respondenten is het (vrijwel helemaal) eens met de stelling ‘De raad heeft zicht op
mogelijkheden voor lokaal maatwerk’ en de stelling ‘De raad stuurt op het realiseren van
lokaal maatwerk’.
– de raad onvoldoende zicht heeft op de meerwaarde van de samenwerking; 58% van de
respondenten is het in meer of mindere mate niet eens met de stelling ‘De raad heeft zicht
op de meerwaarde van samenwerking’.
Stelling

++/+

+/-

-/--

(1) De raad stelt doorgaans heldere kaders voor
samenwerkingsverbanden.
(2) De raad heeft inzicht in de risico's van de
samenwerking - financieel en anderszins.

16%

32%

47%

Weet niet/
geen mening
5%

21%

53%

21%

5%
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In verband met afronding van percentages telt niet elke rij op tot 100%.
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Stelling

++/+

+/-

-/--

(3) De raad heeft zicht op de meerwaarde van
21%
21%
58%
samenwerking.
(4) De raad heeft zicht op de maatschappelijke
21%
47%
32%
effecten van samenwerkingsverbanden voor de
lokale samenleving.
(5) De raad heeft zicht op de politiek relevante
16%
58%
26%
aspecten die spelen bij
samenwerkingsverbanden.
(6) Bij samenwerking is voldoende ruimte voor
37%
32%
21%
lokaal maatwerk tegen aanvaardbare kosten.
(7) De raad heeft zicht op mogelijkheden voor
42%
26%
26%
lokaal maatwerk.
(8) De raad stuurt op het realiseren van lokaal
42%
32%
26%
maatwerk.
(9) Regionale samenwerking met andere
16%
26%
53%
gemeenten stokt vaak omdat gemeenten
vasthouden aan hun lokale belangen.
(10) De raad stuurt en controleert
58%
37%
5%
samenwerkingsverbanden doorgaans actief.
(11) De raad ontvangt relevante informatie voor
37%
32%
32%
sturing en controle van
samenwerkingsverbanden.
(12) De raad heeft over het algemeen voldoende
53%
42%
5%
grip op samenwerkingsverbanden.
(13) De raad doet zelf voldoende om grip te
58%
37%
5%
nemen op samenwerkingsverbanden.
(14) Er is voldoende interactie met andere
74%
26%
0%
gemeenteraden om grip te vergroten bij
gezamenlijke samenwerkingsverbanden.
(15) Samenwerkingsverbanden staan doorgaans
11%
32%
58%
op grote afstand van de gemeente.
(16) Onderlinge interactie tussen verschillende
21%
16%
63%
gemeenteraden is wenselijk.
(17) De raad beschikt over voldoende sturings42%
47%
5%
en controlemogelijkheden om grip te krijgen op
samenwerkingsverbanden.
Tabel 1.0: Reacties raadsleden op stellingen over regie op samenwerkingsverbanden.

Weet niet/
geen mening
0%
0%

0%

11%
5%
0%
5%

0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
5%

Bij de antwoorden op de 17 stellingen is ook gekeken of nieuwe raadsleden afwijkende
antwoorden geven dan de langer zittende raadsleden. Een aantal zaken valt op:
– Bij stelling 1 tot en met 6 antwoorden nieuwe raadsleden veel vaker +/- dan raadsleden die
langer lid zijn van de raad. Een verklaring kan zijn dat nieuwe raadsleden minder ervaring
hebben met invulling van sturing en controle van samenwerkingsverbanden.
– Nieuwe raadsleden zijn positiever over het zicht van de raad op mogelijkheden voor lokaal
maatwerk, 50% antwoord ++/+. Van de langer zittende raadsleden antwoord 33% ++/+
(stelling 7).
– Nieuwe raadsleden zijn positiever over grip van de raad op samenwerkingsverbanden: 80%
antwoord ++/+ . Van de langer zittende raadsleden antwoord 66% ++/+ (stelling 12).
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– Nieuwe raadsleden zijn veel positiever over de actie die de raad zelf neemt om grip te nemen:
80% antwoord ++/+. Van de langer zittende raadsleden antwoord slechts 33% ++/+ (stelling
13).
Nieuwe raadsleden zijn over het algemeen positiever over de grip van de raad op
samenwerkingsverbanden en hebben ook een positiever beeld van de raad bij het organiseren
van grip.

1.3

Belangrijke samenwerkingsverbanden

Aan de raadsleden is met een open vraag gevraagd welke samenwerkingsverbanden zij met name
van belang vinden vanuit het oogpunt van politieke sturing en controle; en waarom zij die
samenwerkingsverbanden met name van belang vinden. Onderstaande tabel laat de
samenwerkingsverbanden zien die werden genoemd, alsmede het aantal keren dat die
samenwerkingsverbanden zijn genoemd. Opvallend is dat de raad een aantal
samenwerkingsverbanden benoemd die niet op de lijst met te onderzoeken
samenwerkingsverbanden voorkomt die door de ambtelijke organisatie is aangeleverd, te weten:
Economie071 en stuurgroep Valkenburg.
Naam
samenwerking
Holland Rijnland

Belasting
Samenwerking
Gouwe Rijnland
(BSGR)
Greenport
ontwikkelingsmaatschappij
(GOM)
Economie071
(Economische
Agenda Leidse
Regio)
Werkvoorzieningschap GR Kust-,
Duin- en
Bollenstreek

Aantal keer Reden
genoemd
8
– In de achterkamertjes wordt gedeald en regelt men zaakjes
– Veel verplichtingen vanuit Holland Rijnland
– Gaat veel geld naar toe en is belangrijke speler in decentralisaties
– Regionale infrastructuur
– Bij grensoverstijgende zaken is dit samenwerkingsverband belangrijk,
daarnaast biedt dit samenwerkingsverband de mogelijkheid tot het
maken van efficiencyslagen d.m.v. samenwerking
– Belangrijkste beleidsterreinen worden binnen Holland Rijnland vorm
gegeven
– 3 D's
– structuurvisie, jeugdzorg
4
– heffing van lokale belastingen
– Innen de belastingen; fouten bij deze organisatie kunnen grote
gevolgen hebben voor de gemeente Katwijk
– belastingvraagstukken
– Innen van belastingen op efficiënte wijze
4
– Ontwikkeling en transformatie glastuinbouw
– Kansen voor Katwijk
– Heeft een belangrijke rol in onder ander grondbeleid Gemeente
Katwijk, en brengt financiële risico's met zich mee
– tuinbouw, veilig, handel en export
3
– Kan grote rol spelen in verder economische verbreding voor de
gemeente Katwijk
– retailvisie Leidse regio
– Kansen voor Katwijk
3
– een van de grootste werkgevers in de duin0 en bollenstreek.
Maregroep helpt de mensen met een afstand tot een arbeidsmarkt.
Actueel i.v.m. invoer participatiewet
– Gezamenlijke werkvoorziening
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Naam
Aantal keer Reden
samenwerking
genoemd
(Maregroep)
– Participatiewet
Vuilafvoer Duin2
– Gemeenschappelijke gemeentewerf
en Bollenstreek
– efficiënt afvoeren van afvalstoffen
(VAB)
Stuurgroep
2
– heb ik een rapport over geschreven van 40 kantjes
Valkenburg
– Kansen voor Katwijk en regio
Regionale Dienst
2
– Afstemming allerlei gezondheidsvraagstukken
Openbare
– Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Hollands Midden
Veiligheidsregio
1
– samenwerking hulpdiensten, politie, brandweer etc.
Hollands Midden
Samenwerking in
1
– Hoofdpijndossier, wie gaat met wie samenwerken, waarom wel niet,
Duin- en
rol provincie, bollenvelden belangrijk voor veiling Flora Holland
Bollenstreek
Tabel 1.1: Meest belangrijke samenwerkingsverbanden.

Hoe grip te krijgen?
De raadsleden is met een open vraag gevraagd wat zij zelf doen om grip te krijgen op deze
samenwerkingsverbanden en wat zij hierbij van het college verwachten.
Enkele raadsleden hebben dit ook gedaan. Zie onderstaande tabellen 1.2 en 1.3.
Wat doen raadsleden zelf om grip te krijgen?
Grip krijgen zou een volkomen zinloze actie zijn want is niet mogelijk.
Ik dien amendementen in om ervoor te zorgen dat de kosten die de gemeente Katwijk maakt
ten opzichte van deze samenwerkingsverbanden omlaag gaan zodat er structureel minder
geld nodig is voor deze verbanden. Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk naar de
informatieavonden te gaan van deze verbanden.
Jaarstukken doornemen. Deelnemen aan werkbezoeken.
Geen voortdurende aandacht. Wanneer er een werkbezoek wordt georganiseerd, dan
bezoek ik deze.
Doorgaans vertrouw ik op de college-afvaardiging om onze belangen te behartigen. Hierbij
kunnen aandachtspunten worden meegegeven. In het geval van Economie071 zijn met enige
regelmaat gezamenlijke bijeenkomsten.
Discussie over en amendering bij voorstellen.
Vergaderingen van de raad bijwonen over de agenda's Holland Rijnland en lokale
afvaardiging standpunten meegeven.
Zo goed mogelijk de aangeboden stukken lezen, bezoeken informatiebijeenkomsten.
Lezen en laten informeren.
Bijna niets. Ik doe mee aan de discussies over agenda van de portefeuillehouders.
Zoveel mogelijk bijeenkomsten van deze verbanden bezoeken.
Tabel 1.2: Voorgesteld acties raadsleden om zelf grip te krijgen.
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Wat verwachten ze van het college om grip te krijgen/houden?
Ik heb geen idee wat ze daar doen. Ik denk dat ze via uitruil en onderhandeling zaakjes voor
elkaar proberen te ritselen die ze zelf belangrijk vinden. Kwalijk is dat niet gekozen
bestuurders (burgemeesters) buiten het zicht van de volksvertegenwoordiging hun zelf
bepaalde doelstellingen zo trachten te realiseren. Deze kunnen in het belang van de
gemeente zijn maar dat hoeft niet. Er is geen controle en geen zicht op. De raden hebben
geen info en worden gemanipuleerd. De openbare vergaderingen van
samenwerkingsverbanden zijn een farce want de zaken zijn elders al gedaan. De notulen van
het dagelijks bestuur van Holland Rijnland zijn niet eens beschikbaar.
Meer informatie en duidelijkere communicatie wat de voordelen zijn voor de gemeente
Katwijk.
Jaarlijkse rapportages.
Regelmatig overleg en een actieve houding
Terugkoppeling naar de raad.
Voorstellen met onderbouwing waarom deze samenwerking van belang is, en hoe deze in
het totaalplaatje van intergemeentelijke samenwerkingen past.
Balans zoeken naar meerwaarde in regionaal opzicht en lokale meerwaarde van
samenwerking waarbij lokale belangen zwaar meewegen en ruimte voor maatwerk moet
kunnen bieden. Algemeen belang prevaleert maar mag niet indruisen tegen lokale
belangen.
Goede samenwerking tussen deelnemende partners, onafhankelijke controleorganen,
informatie aanbieden aan gemeenteraden.
Goede en tijdige informatie.
Actief zijn en blijven met steeds een lichte argwaan naar Leiden.
Tabel 1.3: Verwachte acties vanuit het college om grip te krijgen/houden.

1.4

Minst belangrijke samenwerkingsverbanden

Aan de raadsleden is een open vraag gesteld over welke samenwerkingsverbanden zij het minst
van belang vinden vanuit het oogpunt van politieke sturing en controle; en waarom zij die
samenwerkingsverbanden het minst van belang vinden. Onderstaande
samenwerkingsverbanden werden hierbij genoemd.
Er is blijkbaar geen eenduidig en gedeeld beeld over de risico’s van de
samenwerkingsverbanden; in een aantal gevallen is er sprake van samenwerkingsverbanden die
enerzijds als meest belangrijk en anderzijds als minst belangrijk zijn beoordeeld, zoals Belasting
Samenwerking Gouwe Rijnland, werkvoorzieningsschap Kust-, Duin- en Bollenstreek en
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek.
Opvallend is dat bij de beoordeling van samenwerkingsverbanden als zijnde ‘minst belangrijke’
overwegend als reden ‘weinig invloed op’ en/of ‘geen directe inbreng raad’ is aangegeven.
Naam samenwerking
Vuilafvoerbedrijf Duin- en
Bollenstreek
Veiligheidsregio Hollands Midden

Aantal keer Reden
genoemd
4
– Alleen van belang bij financiële gevolgen
– Duidelijk doel en voordeel van samenwerken
– Weinig invloed op, loopt voor zover ik weet goed
3
– Weinig invloed op, loopt voor zover ik weet goed
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Naam samenwerking

Aantal keer Reden
genoemd
– Geen directe inbreng raad
– Eigen verantwoordelijkheid voor iedere partner
2

Belastingsamenwerking Gouwe
Rijnland (BSGR)
Regionale Dienst Openbare
2
–
Gezondheidszorg Hollands
–
Midden
GGZ Subsidies
1
–
Stichting Openbaar
1
–
Basisonderwijs Duin- en
Bollenstreek
Omgevingsdienst West-Holland
1
–
Handhaving Drank- en Horecawet 1
–
Samenwerking Sociale
1
–
Zekerheidsfraude
werkvoorzieningsschap Kust-,
1
–
Duin- en Bollenstreek
(Maregroep)
Archeologische Monumentenzorg 1
–
Tabel 1.4: Minst belangrijke samenwerkingsverbanden.

1.5

Weinig invloed op, loopt voor zover ik weet goed
Geen directe inbreng raad
Weinig invloed op, loopt voor zover ik weet goed
Op overeenstemming gericht

Weinig invloed op, loopt voor zover ik weet goed
Duidelijk doel en voordeel van samenwerken
Geen directe inbreng raad
Geen directe inbreng raad

Advisering

Aandachtspunten onderzoek

De raadsleden is met een open vraag gevraagd wat aandachtspunten zijn voor het onderzoek.
Enkele raadsleden hebben dit ook gedaan, zie onderstaande tabel. Vrijwel alle aandachtspunten
worden gedekt door de onderzoeksaanpak c.q. normenkader. Een enkel punt wordt niet gedekt;
dit betreft de opmerking met betrekking tot de expansiedrift van gemeente Leiden. Dit valt
echter buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Het onderzoek concentreert zich op de kwaliteit
van regie en sturing op samenwerkingsverbanden door de gemeente Katwijk. Het zal dus geen
oordeel geven over de strategie die de gemeente Leiden hanteert ten aanzien van
samenwerkingsverbanden.

Aandachtspunten
Zeer goed kijken naar Stuurgroep Valkenburg. Daar is alles mis mee en het doel is dat Katwijk
risicodragend zou participeren in kansloze gebiedsontwikkeling. We krijgen hier niet of nauwelijks
informatie over. Er wordt uitsluitend op "need tot know basis" met raad gecommuniceerd zodat
het min of meer als een geheime dienst functioneert. De maatschappelijke belangen en de risico's
zijn gigantisch !
Wat is de meerwaarde van de samenwerkingsverbanden?
Is de bijdrage van de gemeente Katwijk in verhouding?
Worden er dingen dubbel gedaan, door deelname in meerder samenwerkingsverbanden?
Wanneer botsen samenwerkingsverbanden met lokale belangen en waarom?
Zijn de beoogde (financiële) voordelen ook gerealiseerd?
In hoeverre vullen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden elkaar aan en in hoeverre
overlappen zijn. Kortom, zijn alle samenwerkingsverbanden wel waardevol voor Katwijk? En hoe
houdt de raad hier zicht op?
Hoe ver strekken de bevoegdheden van de samenwerkingsverbanden ?
Onafhankelijk advies aanbieden aan de gemeenteraad.
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Ontbreken van kosten- en fte benchmarks om zicht te krijgen op de kosten effectiviteit van elk
samenwerkingsverband om de eigen samenwerkingsverbanden te kunnen vergelijken met andere
soortgelijke samenwerkingsverbanden in NL.
De al jaren bestaande expansiedrift van Leiden maakt mij zeer huiverig voor uitbreiding van het
biosciencepark richting het voormalig vliegkamp Valkenburg. Mijn vrees is dat, wanneer eenmaal
gevestigd op dit terrein, ze alsnog een grenscorrectie aanvragen bij de provincie.
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2

Enquête ambtelijke accounthouders

Onder de 13 ambtelijke accounthouders voor samenwerkingsverbanden is in de periode van 14
april tot en met 7 mei 2015 een digitale enquête georganiseerd. De respons bedraagt 100%.

2.1

Inventarisatie samenwerkingsverbanden

Voor de inventarisatie is hoofdzakelijk de enquête gebruikt. Daarnaast is gebruik gemaakt van
andere bronnen: informatie aangeleverd door de ambtelijke organisatie (een lijst met
samenwerkingsverbanden en de ambtelijk accounthouders). Op basis van deze brede
inventarisatie in de oriënterende fase van het onderzoek, zijn in totaal 21
samenwerkingsverbanden in Katwijk onderscheiden:
Nr.

Samenwerkingsverbanden Gemeente Katwijk

1
BNG Bank (voorheen: Bank Nederlandse Gemeenten NV)
2
N.V. Dunea
3
Alliander N.V.
4
Nuon Energy N.V.
5
GR Veiligheidsregio Hollands-Midden
6
GR Holland Rijnland
7
GR Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)
8
GR GGZ subsidies
9
GR Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
10
GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
11
GR Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
12
GR Werkvoorzieningsschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
13
Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek
14
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
15
Floris V
16
Sportbedrijf Katwijk B.V.
17
Stichting Marketing Katwijk
18
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19
Samenwerking Teylingen Katwijk Noordwijk
20
Zeehaven IJmuiden NV
21
Samenwerking sociale zekerheidsfraude
Tabel 2.1: Overzicht samenwerkingsverbanden

2.2

Enquête
ingevuld
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Beschrijving van de samenwerking

Om tot een beschrijving van de samenwerkingsverbanden te komen, is een digitale enquête
afgenomen onder de ambtelijke accounthouders binnen de organisatie. Zij zijn zelf direct
betrokken bij de samenwerkingsverbanden en hebben daar goed zicht op. Tegelijkertijd is
gevraagd de samenwerkingsverbanden te beoordelen (een ‘zelfevaluatie’). Voor veertien
samenwerkingsverbanden is een ingevulde enquête ontvangen en ook geanalyseerd. Voor een
aantal samenwerkingsverbanden is om verschillende redenen geen enquête uitgezet en/of is een
ingevulde enquête niet geanalyseerd. De reden hiervoor is:
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1

2
3
4

vanwege het ontbreken van een aanzienlijk financieel en/of bestuurlijk belang/risico bij het
samenwerkingsverband. Dit betreft: BNG Bank (voorheen: N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten), N.V. Nuon Energy N.V. , N.V. Dunea, Alliander N.V. en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG);
vanwege de voorgenomen beëindiging van het samenwerkingsverband Floris V47;
er is vanuit de ambtelijke organisatie ten behoeve van dit onderzoek geen ambtelijke
accounthouder, te weten: de samenwerking sociale zekerheidsfraude.
enkele raadsleden hebben voor dit onderzoek twee samenwerkingsverbanden benoemd in
aanvulling op de lijst met te onderzoeken samenwerkingsverbanden die door de ambtelijke
organisatie is aangeleverd, te weten: Economie071 en stuurgroep Valkenburg.

Aandachtpunten ten aanzien van de ingevulde vragenlijst:
– Ten aanzien van Holland Rijnland; dit is een zeer breed samenwerkingsverband dat
meerdere beleidsterreinen en/of onderwerpen omvat, te weten: sociale zaken, economische
ontwikkelingen, duurzaamheid, toerisme, ruimtelijke ordening, natuur en landschap. De
antwoorden in de enquête zijn een algemeen beeld en niet verbijzonderd per onderdeel van
de samenwerking.
– Voor de VNG is de vragenlijst wel ingevuld; vanwege het ontbreken van een aanzienlijk
financieel en/of bestuurlijk belang/risico is de beantwoording van de vragen niet
meegenomen in de verdere beschrijving en analyse.

Waar is de samenwerking op gericht?
De meeste samenwerkingsverbanden zijn (in ieder geval deels) gericht op gezamenlijke
uitvoering en beleidsafstemming.
Waarop richt de samenwerking zich
(meerdere mogelijk)
Beleidsafstemming
Gezamenlijke uitvoering
Delen hulpbronnen (shared services)
Een netwerk of platform voor ontmoeting, kennisdeling en informatieuitwisseling.
Anders
Tabel 2.2: Functies samenwerkingsverbanden

Aantal
7
10
3
3
4

Bij vier samenwerkingsverbanden is in de vragenlijst bij de aard van de samenwerking ‘anders’
ingevuld. Dit gaat om de volgende samenwerkingsverbanden:

47

Op 12 december 2013 is een vaststellingsovereenkomst gesloten tot beëindiging van de
samenwerkingsovereenkomst en het op termijn beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst.
Naar verwachting vindt de liquidatie van de vennootschap in 2015/2016 plaats. Tot moment van
opheffing zal de C.V. financieel worden ondersteunt door Arcadis Nederland B.V. om de onder
handen zijnde (vrijwel) beëindigde projecten te kunnen afronden en te kunnen voldoen aan de
verplichtingen uit deze projecten. De Coöperatieve Rabobank Katwijk U.A. en Coöperatieve
Bloemenveiling ‘FloraHolland’ U.A. zijn per 12 december 2013 als commanditaire vennoten uit de
vennootschap getreden. (bron: ambtelijke accounthouder en programmabegroting 2015-2016).
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–
–
–

–

Sportbedrijf Katwijk B.V.: ondernemersactiviteiten op afstand van de gemeente
georganiseerd.
Stichting Marketing Katwijk: uitvoering marketingactiviteiten.
GR Vuilafvoerbedrijf Duin – en Bollenstreek (VAB): gezamenlijke aanbesteding van de
overslag, transport en verwerking van huishoudelijk restafval, grof vuil en gft; dit verband is
toegevoegd aan het aantal bij gezamenlijke uitvoering.
GR GGZ Subsidies; gezamenlijke financieringstaken; dit verband is toegevoegd aan het
aantal bij gezamenlijke uitvoering.

TOELICHTING OP DE BEGRIPPEN UIT TABEL 2.2
Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten
aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het
ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van
beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Bij gezamenlijke uitvoering gaat het om het bundelen van uitvoerders, het realiseren van een
uitvoeringsorganisatie (zonder dat dit per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is
voor de partners maatwerk mogelijk dat ze kunnen afnemen). Partijen kunnen ook ervoor kiezen
om het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast
gemeenschappelijke uitvoering.
Bij het delen van hulpbronnen (Shared Services) gaat het om samenwerking tussen partijen
waarbij zij met behoud van een zelfstandige (politiek-bestuurlijke) organisatie hulpbronnen
delen of organiseren. Deze hulpbronnen kunnen facilitaire zaken zijn, maar ook de
deskundigheid en inzet van beleidsmedewerkers. Het kan een beperkte vorm van samenwerking
zijn, bijvoorbeeld een gezamenlijke salarisadministratie. Het kan ook een vergaande vorm van
samenwerking zijn, bijvoorbeeld één gezamenlijke ambtelijke organisatie voor meerdere
gemeentebesturen. Bij het ‘delen van beleidsmedewerkers’ kan het bijvoorbeeld gaan om het
gezamenlijk doorgronden van nieuwe wet- en regelgeving of het formuleren van
beleidsalternatieven.
Bij een netwerk gaat het om ontmoeting, kennisdeling en uitwisselen van informatie.

Onderwerp / beleidsveld
De samenwerkingsverbanden zijn gericht op een breed aantal onderwerpen/beleidsterreinen. Er
wordt op vierentwintig verschillende onderwerpen /beleidsvelden samengewerkt. Meest in het
oog springend is daarbij de samenwerking in Holland Rijnland-verband. Daar wordt op twintig
onderwerpen samengewerkt.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Onderwerp van samenwerking (meerdere mogelijk)
Algemene en bestuurlijke zaken
Veiligheid/ hulpverlening (politie, brandweer, ambulance)
Onderwijs / jeugd / opvoeding
Sociale zaken
Arbeidsmarkt
Economische ontwikkeling
Duurzaamheid
Energie
Toerisme
Welzijn

Aantal
1
1
3
2
2
3
1
1
2
1
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# Onderwerp van samenwerking (meerdere mogelijk)
11 Volksgezondheid
12 Cultuur
13 Sport
14 Verkeer en vervoer
15 Volkshuisvesting
16 Openbare werken
17 Ruimtelijke ordening
18 Afval (inzameling of verwerking)
19 Natuur
20 Landbouw
21 Visserij
22 Buitenland / Internationale betrekkingen
23 Milieu
24 Anders (geestelijke gezondheid en belastingheffing)
Tabel 2.3: Onderwerp van samenwerkingsverbanden

Aantal
3
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2

Aantal betrokken partijen?
Uit de enquête blijkt dat bij het merendeel van de verbanden Katwijk samenwerkt met een groot
aantal partijen. In bijna 80% van de gevallen zijn er zes of meer partijen betrokken in de
samenwerking.
Aantal betrokken partijen in de samenwerking
(inclusief Nieuwkoop)
2
3 t/m 5
6 t/m 10
meer dan 10
Tabel 2.4: Overzicht omvang samenwerkingsverbanden

Aantal
1
2
5
6

Welke betrokken partijen?
Samenwerkingsverbanden
Veiligheidsregio
Hollands-Midden

Holland Rijnland

Regionale Dienst
Openbare
Gezondheidszorg
Hollands Midden
(RDOG HM)

Deelnemende gemeente

Andere partijen

Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,
Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen,
Zoeterwoude en Zuidplas
Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem,
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude
Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,
Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen,

Politie en GHOR

Waterschappen,
provincies en
Metropoolregio
GGD, RAV, GHOR
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Samenwerkingsverbanden
GGZ subsidies

Omgevingsdienst
West-Holland
(ODWH)
Vuilafvoerbedrijf
Duin- en
Bollenstreek
Belastingsamenwerking GouweRijnland (BSGR)
Kust-, Duin- en
Bollenstreek
(werkvoorzieningsc
hap / Maregroep)
Stichting Openbaar
Basisonderwijs
Duin- en
Bollenstreek (OBO)
Greenport
Ontwikkelingsmaat
schappij (GOM)
Sportbedrijf Katwijk
B.V.
Stichting Marketing
Katwijk

Deelnemende gemeente
Zoeterwoude en Zuidplas
Alphen aan den Rijn, Hillegom, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude
Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem,
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude
Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout
en Teylingen
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden,
Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude

Andere partijen

provincie ZuidHolland, GR
Holland Rijnland

Hoogheemraadschap van Rijnland

Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en
Wassenaar
Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout
en Teylingen

Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout
en Teylingen
Katwijk
Katwijk

Samenwerking
Katwijk, Noordwijk en Teylingen
Teylingen Katwijk
Noordwijk
Zeehaven IJmuiden
Katwijk en Velsen
N.V.
Tabel 2.5: Overzicht samenwerkingspartners.

Rabobank,
Horecavereniging,
Katwijkse
ondernemersvereniging

provincie NoordHolland
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De kaart in figuur 2.1 laat per
omliggende gemeente zien met welke
gemeenten in de regio veel wordt
samengewerkt door Katwijk. (Zeehaven
IJmuiden en Stichting Marketing Katwijk
zijn hierbij buiten beschouwing
gelaten).
Hieruit blijkt dat Katwijk een duidelijke
voorkeur heeft voor een strategische
oriëntatie ten noorden en ten oosten
van Katwijk, respectievelijk de Duin- en
Bollenstreek en de regio Leiden. De
oriëntatie van Katwijk richting de regio
Den Haag is beduidend minder.
In de meeste gevallen zit Katwijk samen
met Hillegom, Lisse, Noordwijk,
Noordwijkerhout en Teylingen in
samenwerkingsverbanden: 9 tot 10. Ook
vindt veel samenwerking plaats met
anderen gemeenten in de regio Holland
Rijnland.
Figuur 2.1: Kaart met samenwerkingsspelers Katwijk

Type samenwerking: organisatorische vormgeving?
Alle samenwerkingsverbanden zijn formeel vormgegeven waarvan 57% is aangegaan op grond
van het publiekrecht en 43% privaatrechtelijke is geformaliseerd.
Type samenwerking: organisatorische vormgeving
Informele samenwerking
Formele samenwerking op grond van publiekrecht, namelijk:
–
Een openbaar lichaam
–
Een gemeenschappelijk orgaan
– Een centrumgemeenteconstructie
Formele samenwerking op grond van privaatrecht, namelijk:
–
Een bestuursakkoord, convenant of intentieverklaring
–
Een stichting
–
Een BV
–
Een NV
– Vereniging
Tabel 2.6: Juridische grondslag samenwerkingsverbanden.

Aantal
0
8
7
0
1
6
1
2
2
1
1

Voor een aantal samenwerkingsverbanden is de ingevulde type vormgeving door de
onderzoekers aangepast, te weten:
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–

–

Voor Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek is bij deze vraag ‘weet niet’ ingevuld. Uit de
beantwoording van de andere vragen en andere bronnen kan worden herleid dat dit
samenwerkingsverband een openbaar lichaam is.
De RDOGHM is door de accounthouder aangeduid als een gemeenschappelijk orgaan. De
onderzoeker vermoedt dat dit abusievelijke niet correct is ingevuld; in andere vergelijkbare
enquêtes is dit samenwerkingsverband ook genoemd en kan worden herleid dat deze is
vormgegeven als een openbaar lichaam.

Katwijk is als volgt vertegenwoordigd in deze samenwerkingsverbanden:
Vorm

Samenwerkingsverbanden

Openbaar lichaam
Dit is een lichaam
met
rechtspersoonlijkheid
waaraan taken
overgedragen kunnen
worden.

1
2
3
4
5
6

Centrumgemeenteconstructie
De centrumgemeente
oefent voor andere
gemeenten
bevoegdheden uit die
in de regeling
omschreven staan,
zonder dat de
bevoegdheden zelf
overgaan.
Bestuursakkoord of
convenant
Stichting

BV

NV

GR Veiligheidsregio Hollands
Midden
GR Holland Rijnland
GR Omgevingsdienst West-Holland
GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en
Bollenstreek
GR Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden
GR Belastingsamenwerking GouweRijnland (BSGR)

7 GR Kust- Duin- en Bollenstreek
1 GR GGZ Subsidies

1
1

Samenwerking Teylingen Katwijk
Noordwijk
Stichting Openbaar Basisonderwijs
Duin- en Bollenstreek (OBO)

2

Stichting Marketing Katwijk

1
2

Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
Sportbedrijf Katwijk

1

Zeehaven IJmuiden NV

Vertegenwoordiging
Katwijk
1 Collegelid in AB en DB
2
3
4

Collegelid in AB en DB
Collegelid in AB
Collegelid in AB en DB

5

Collegelid in AB

6

Collegelid in AB,
ambtenaar in
regiegroep
7 Collegelid in AB en DB
1 Ambtenaar als
accounthouder

Niet van toepassing: er is
geen bestuursorgaan.
1 Collegelid in
Gemeentelijk Toezicht
Orgaan
2 Collegelid in Raad van
Toezicht
1 Collegelid in AvA
2 Collegelid in AvA
1 Collegelid in AvA

Tabel 2.7: Vorm en vertegenwoordiging Katwijk in de samenwerkingsverbanden.
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Vrijwillige / verplichte samenwerking op grond van wet of regelgeving
Het merendeel van de samenwerking gaat de gemeente Katwijk vrijwillig aan en in twee gevallen
is de samenwerking verplicht. Dit laatste is het geval bij:
– Veiligheidsregio Hollands Midden op basis van de Wet op de Veiligheidsregio;
– Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden op basis van de Wet
publieke gezondheid (Wpg). Artikel 14 van de Wpg wet stelt dat iedere gemeente voor het
uitvoeren van de basistaken op het gebied van publieke gezondheid een gemeentelijke
gezondheidsdienst moet instellen en in stand moet houden.

Status van de samenwerking?
Alle samenwerkingsverbanden zijn opgestart en worden gecontinueerd. De gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst West-Holland bestaat al een aantal jaren (5 tot 10 jaar). De deelname
van Katwijk aan dit samenwerkingsverband is echter zeer recent, te weten: vanaf 1 januari 2015 is
een deel van het takenpakket praktisch overgeheveld en dat zal worden geformaliseerd per 1 juli
2015.

Bestaansduur samenwerking?
Vier van de samenwerkingsverbanden zijn relatief jong. De meeste samenwerkingsverbanden
bestaan langer dan tien jaar.
Bestaansduur van de samenwerking

Aantal

Minder dan 1 jaar
1 tot 5 jaar

0
4

5 tot 10 jaar

3

Langer dan 10 jaar

7

Naam
samenwerkingsverband
1) Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, 2)
samenwerking Teylingen Katwijk Noordwijk, 3)
Sportbedrijf Katwijk B.V. en 4) Belasting
Samenwerking Gouwe-Rijnland.
1
1) Omgevingsdienst West-Holland , 2) Stichting
Marketing Katwijk en 3) GGZ subsidies.
1) Zeehaven IJmuiden, 2) Kust-, Duin- en
Bollenstreek, 3) Vuilafvoerbedrijf Duin- en
Bollenstreek, 4) Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden, 5) Stichting
Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek,
6) Holland Rijnland en 7) Veiligheidsregio
Hollands Midden.

Onbekend
0
1
Het samenwerkingsverband bestaat al langer; de samenwerking met Katwijk is echter per 1 januari
2015 . Toetreding van Katwijk aan de gemeenschappelijke regeling vindt naar verwachting plaats op 1
oktober 2015.
Tabel 2.8: Bestaansduur samenwerkingsverbanden.

Financiële bijdrage Katwijk
Onderstaande tabel laat zien hoeveel de gemeente Katwijk (jaarlijks) bijdraagt aan de veertien
samenwerkingsverbanden. Deze informatie is gebaseerd op gegevens die door ambtelijke
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organisatie op verzoek is aangeleverd. De bedragen zijn gebaseerd op de begroting 2015. In
totaal is de jaarlijkse bijdrage aan die samenwerkingsverbanden € 8.807.803,-.
Daarvan wordt circa 80% besteed aan vier samenwerkingsverbanden, te weten (1)
Veiligheidsregio Hollands Midden, (2) Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden, (3) Holland Rijnland en (4) Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland .
Samenwerkingsverbanden Gemeente Katwijk
Totaal
Veiligheidsregio Hollands Midden
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden (RDOG HM)
1
Holland Rijnland
2
Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
3
Sportbedrijf Katwijk B.V.
Bijdrage
Huurinkomsten
Netto bijdrage
Kust-, Duin- en Bollenstreek
(werkvoorzieningsschap)
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
Stichting Marketing Katwijk
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
GGZ subsidies
Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en
4
Bollenstreek (OBO)
5
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
Samenwerking Teylingen Katwijk Noordwijk
7
Zeehaven IJmuiden
Toelichting
1

2
3

4

5

6

7

6

Jaarlijkse
bijdrage (€)
8.533.778
3.240.400
2.085.270

%
100%
38%
24%

812.740
782.100

10%
9%

1.500.000
950.000
550.000

6%

364.962

4%

328.564
157.000
123.975
87.767
1.000

4%
2%
1%
1%
0%

Niet van
toepassing
0
0

0%
0%

Dit is de bijdrage van de gemeente in de begroting 2015; exclusief de bijdrage voor het
Regionaal Investerings Fonds (RIF).
Deze structurele bijdrage neemt jaarlijks met 2% af.
De gemeentelijke bedrage aan dit samenwerkingsverband is € 1.500.000,-; hiervan vloeit
€ 950.000,- als huurinkomsten terug naar de gemeentekas.
Dit betreft een bijdrage in de kosten van de ambtelijke ondersteuning door de gemeente
Teylingen (GTO).
De gemeente Katwijk heeft net als de andere 5 deelnemende gemeenten ingestemd met
het verstrekken van een garantiestelling ter grootte van € 7 miljoen (zijnde 1/6 deel).
Er is een (meer)jarenprogramma TKN waarop de onderwerpen staan waarop de drie
(soms twee) gemeenten samenwerken. Dit zijn in de regel zaken die elk van de
deelnemende gemeenten al op het eigen werkprogramma had staan (inclusief begrote
uren en middelen). Uitgangspunt is deze gezamenlijke op te pakken waarbij de
trekkersrol per onderwerp ‘eerlijk’ verdeeld worden over de deelnemende gemeenten.
Kortom de samenwerking kost niet/nauwelijks meer uren dan wanneer we het onderwerp
alleen zouden oppakken.
De raad heeft 3 jaar geleden afgezien van dividenduitkering om meer middelen voor
projecten beschikbaar te krijgen.

Tabel 2.9: Financiële bedragen van Katwijk aan samenwerkingsverbanden.
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2.3

Zelfevaluatie van de samenwerking

In onderstaande tabel geven ambtelijke accounthouders aan welke motieven volgens hen een rol
spelen bij het aangaan van samenwerkingsverbanden. ‘Vergroten ambitieniveau’ , ‘efficiënter
werken’ en ‘organisatorische voordelen’ zijn voor Katwijk de belangrijkste motieven. ‘Voorkomen
van wederzijdse hinder’ en ‘verruimen van de horizon’ zijn niet of nauwelijks een motief voor
samenwerking.

Figuur2.2: Motieven van samenwerking volgens de ambtelijke accounthouders (aantal keren genoemd)
In figuur 2.3 ‘spiegelen’ de ambtelijke accounthouders in hoeverre het in de praktijk lukt om de
motieven te realiseren.

Figuur 2.3: Resultaten van samenwerking volgens de ambtelijke accounthouders (aantal keren genoemd).
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Uit de vergelijking tussen de figuur 2.2 en 2.3 blijkt dat samenwerking vooral meerwaarde heeft
in het licht van de motieven ‘vergroten ambitieniveau’ en ‘efficiënter werken’. Het lukt doorgaans
om deze motieven/meerwaarde in de samenwerkingspraktijk te realiseren. De meningen zijn
meer verdeeld over de realisatie van ‘organisatorische voordelen’.

Doelen en resultaten
Met een open vraag is in de digitale enquête gevraagd wat de belangrijkste inhoudelijke
opgave(n) is(/zijn) die de gemeente met de samenwerking wil realiseren. Om zicht te krijgen op
de resultaten van samenwerking, is eveneens met een open vraag de accounthouders tevens
gevraagd de resultaten te beschrijven in taal die begrijpelijk is voor de inwoners:
“Wat zijn in uw ogen de meest spraakmakende resultaten van de samenwerking tot nu toe? (Beschrijf deze op
een manier waarbij ze ook voor burgers zo veel mogelijk tot de verbeelding spreken)”
Samenwerkingsverband
Veiligheidsregio
Hollands Midden

Holland Rijnland

Belangrijkste inhoudelijke opgave(n) Gemeente
Katwijk
Het vergroten van de veiligheid van iedereen die in
Hollands Midden woont, werkt en verblijft door
crisisbeheersing en rampenbestrijding efficiënt,
effectief en professioneel te organiseren. Om dit te
realiseren werken politie, brandweer, Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en alle
23 gemeenten intensief samen in de veiligheidsregio.
De bestuurlijke ambitie om in het ruimtelijk,
economisch en sociaal domein samen te werken en
voor meer specifiek zie (volledige doelstelling
omschreven in artikel 4 en 5 van de
gemeenschappelijke regeling.

Omgevingsdienst WestHolland

Verkleinen van de kwetsbaarheid en vergroten van de
kwaliteit.

Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij

De subregio Greenport vitaal maken en houden.

Spraakmakende resultaten
Gezamenlijk Risicoprofiel,
gezamenlijk beleid, gezamenlijk
opleiden, trainen en oefenen, 1
brandweer. Gespecialiseerde
crisisteams.

Opzetten van een Regionaal
Investeringsfonds, Gemeenten uit
de Leidse Regio en de Duin- en
Bollenstreek hebben het Regionaal
Investeringsfonds (RIF) opgericht
als belangrijke motor voor
cofinanciering van bepaalde
regionale projecten. Het is een
uniek fonds in Nederland, omdat
gemeenten zelf en solidair 142,5
miljoen euro in vijftien jaar
bijeenbrengen. Het Regionaal
Investerings Fonds zorgt voor de
financiering van: RijnlandRoute,
HOV-net Zuid-Holland Noord,
Programma ontsluiting Greenport,
Regionaal Groenprogramma,
Herstructurering Greenport Duinen Bollenstreek.
Nog geen resultaten, toetreding 1
januari 2015 (formeel 1 oktober
2015).
Het glastuinbouwcluster
Trappenberg - Kloosterschuur
wordt voor een deel duurzaam
heringericht en uitgebreid.
Verrommeling wordt in de streek
opgeruimd.
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Samenwerkingsverband
Samenwerking
Teylingen Katwijk
Noordwijk

Belangrijkste inhoudelijke opgave(n) Gemeente
Katwijk
Kwalitatief betere producten op het gebied van het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte tegen
gelijke of lagere kosten.

Sportbedrijf Katwijk
B.V.

Binnensportaccommodatie aanbieden ter
ondersteuning van het sportbeleid.

Stichting Marketing
Katwijk
Stichting Openbaar
Basisonderwijs Duin- en
Bollenstreek

Deze vraag is niet beantwoord door de accounthouder.
Uitvoeren van de wettelijke taak tot instandhouding
openbaar basisonderwijs.

GGZ Subsidies

Het juridisch vastleggen van taken van de gemeente
Leiden (als subsidieverlener van de GGZ-gelden
namens de regio) en de rechten en plichten van de
gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord met
betrekking tot de financiering van de GGZ.

Regionale Dienst
Openbare
Gezondheidszorg
Hollands Midden
Vuilafvoerbedrijf Duinen Bollenstreek

Efficiency, organisatorische voordelen

BSGR

Zeehaven IJmuiden

Gunstige aanbesteding van de overslag, transport en
verwerking van huishoudelijk restafval, grof afval en
GFT.

Verbetering efficiency taakuitvoering
belastingheffing, uitvoering wet WOZ en invordering
belastingschulden en daarmee bijdragen aan de
taakstelling efficiency uit ‘Scherp aan de Wind’ vanaf 1
januari 2014.
Belangenbehartiging visserijsector in verband met

Spraakmakende resultaten
De samenwerking is vooral
praktisch van aard. Door diverse
aanbestedingen op het gebied van
het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte gezamenlijk voor
te bereiden en uit te voeren,
kunnen de inwoners van onze
gemeenten een kwalitatief betere
dienstverlening worden geboden
tegen gelijke of lagere kosten.
Het Sportbedrijf heeft een
verzakelijking doorgevoerd in het
verhuren en beheren van de
binnensportaccommodaties. De
regels bij het huren zijn kort maar
krachtig. Er is sprake van een
efficiencyslag bij de inzet van
mensen en middelen.
Deze vraag is niet beantwoord door de
accounthouder.
Het jarenlang voorkomen van
opheffing van openbare
basisschool De Krulder, die, zonder
samenwerking, reeds lang geleden
zou zijn opgeheven.
Er zijn weinig spraakmakende
resultaten van de gezamenlijke
financiering. De GGZ-taken die
worden gefinancierd hebben
inhoudelijk gezien uiteraard wel
een groot belang voor de Katwijkse
burger met GGZ-problematiek.
Dat we het aanbod goed
afstemmen op de vraag in deze
regio, kwaliteit hoog houden
VAB heeft er voor gekozen geen
gezamenlijke publiciteit te zoeken/
geven. zoals gezegd wordt de
verwerking van het restafval, grof
vuil en GFT gezamenlijk
aanbesteed. hierover wordt niet in
VAB-verband gecommuniceerd
maar per individuele gemeente als
dat noodzakelijk is.
Belastingaanslag tegen lagere
kosten.

De herstructurering van de
74

Samenwerkingsverband

Belangrijkste inhoudelijke opgave(n) Gemeente
Katwijk
ontbreken van een eigen zeehaven.

Spraakmakende resultaten
infrastructuur vergroot de
aantrekkingskracht van het
zeehavengebied waaronder de
visserij.
Deze vraag is niet beantwoord door de
accounthouder.

Deze vraag is niet beantwoord door de accounthouder.
Kust-, Duin en
Bollenstreek
(werkvoorzieningsscha
p)
Tabel 2.10: Belangrijkste inhoudelijke opgave(n) en resultaten per samenwerkingsverband.

Voor negen samenwerkingsverbanden hebben de accounthouders aangegeven dat de doelen,
die de gemeente met de samenwerking wil realiseren, door de raad zijn vastgesteld. De
accounthouders geven aan dat dit voor twee samenwerkingsverbanden niet is gebeurd en dat zij
dit voor twee samenwerkingsverbanden niet weten.
Voor vier samenwerkingsverbanden wordt periodiek ten behoeve van de raad ook geëvalueerd of
de gestelde doelen van de samenwerking gerealiseerd zijn. Accounthouders geven aan dat dit
voor zes samenwerkingsverbanden niet gebeurd en dat zij dit voor twee
samenwerkingsverbanden niet weten.
Bij twee samenwerkingsverbanden hebben de ambtelijke accounthouders ‘anders’ ingevuld, te
weten:
– Sportbedrijf Katwijk B.V.; periodiek wordt geëvalueerd of het bestaande contract nog
voldoet of dat er wijzigingen moeten plaatsvinden. Dit is een voortvloeisel van het
opdrachtgeverschap.
– Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden; niet zozeer de doelen van
de samenwerking wordt geëvalueerd als wel de begroting.

Ervaringen met betrokken partijen in de samenwerking
Uit de enquête blijkt dat de betrokken ambtenaren de samenwerking met de partijen over het
algemeen als positief beoordelen. Het meest tevreden zijn zij over de resultaatgerichtheid en de
tastbaarheid van de resultaten.
Typering van wijze van samenwerken
++/+
+/-/-Het proces is transparant voor alle betrokken
7
5
1
partijen
De resultaten zijn tastbaar of zichtbaar voor alle
11
2
1
betrokken partijen
De samenwerking is resultaatgericht
10
2
1
De samenwerking is constructief
9
4
0
De besluitvorming is slagvaardig
8
3
2
De inhoudelijke aanpak wordt niet of nauwelijks
belemmerd door positiespel of strijd over
9
3
1
bevoegdheden/ taakverdeling
Tabel 2.11: Beoordeling van de samenwerking.
Toelichting: ++/+ betekent in (zeer) grote mate; +/- betekent enigszins; -/-- weinig of niet.
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De volgende samenwerkingsverbanden scoren op één of meerdere apsecten -/--:
– Omgevingsdienst West-Holland
– GGZ Subsidies
– Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
– Holland Rijnland

Typering relatie tussen de partijen
De relaties tussen de betrokken partijen zijn in de zelfevaluatie in kaart gebracht aan de hand van
een aantal invalshoeken die als stimulansen voor constructieve samenwerking kunnen worden
opgevat.
Typering relatie tussen de partijen
++/+
+/-/-Evenwichtig aandeel qua inzet van middelen, tijd
7
5
1
en mensen
Evenwichtige verdeling van invloed
10
1
2
Partijen zijn bereid om invloed te delen
8
3
1
Vertrouwen tussen de partijen
10
3
0
Gelijk commitment tussen de partijen
8
5
0
Gelijk gestemde belangen van partijen
8
3
2
Tabel 2.12: Beoordeling van de relaties tussen samenwerkende partijen
Toelichting: ++/+ betekent in (zeer) grote mate; +/- betekent enigszins; -/-- weinig of niet.
De volgende samenwerkingsverbanden scoren op één of meerdere aspecten -/--:
– Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
– Veiligheidsregio Hollands Midden
– Sportbedrijf Katwijk B.V.
– Holland Rijnland

Risicoanalyse
Voor acht van de samenwerkingsverbanden is volgens de ambtelijke accounthouders een actuele
risicoanalyse ten behoeve van de raad aanwezig. Voor de overige samenwerkingsverbanden
geven de accounthouders aan dat er geen risicoanalyse aanwezig is of dat zij niet weten of deze
er is.
Is er een actuele risico-analyse ten behoeve van de raad?
Ja, deze wordt elke 1 tot 2 jaar bijgewerkt
Ja, deze wordt elke 3 tot 4 jaar bijgewerkt
Ja, deze risico-analyse is ouder dan 4 jaar
Nee
Weet niet
Tabel 2.13: Aanwezigheid risicoanalyse

Aantal
7
1
0
5
1

Ook is aan de verschillende accounthouders gevraagd een kans-impact analyse uit te voeren:
kans dat een risico zich voordoet en de mate van impact indien het risico zich voordoet. De ‘kans
x impact’ bepaalt vervolgens het risicoprofiel van een samenwerkingsverband, zie onderstaande
76

figuur. Voor het werkvoorzieningsschap Kust-, Duin- en Bollenstreek heeft de accounthouder
geen analyse uitgevoerd.
Samenwerkingsverbanden met een hoog
risicoprofiel
(kans x impact = hoog)
Omgevingsdienst West-Holland
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Veiligheidsregio Hollands Midden
Regionale Dienst Openbare
Gezondsheidszorg Hollands Midden
Holland Rijnland

Samenwerkingsverbanden met een laag
risicoprofiel
(kans x impact = laag)
GGZ Subsidies
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Teylingen Katwijk Noordwijk
Zeehaven IJmuiden
Sportbedrijf Katwijk
Stichting Marketing Katwijk
Stichting Openbare Basisonderwijs

Figuur 2.4: Kans-impact analyse op basis van de digitale enquête onder ambtelijke accounthouders.

VERDIEPING OP SAMENWERKINGSVERBANDEN MET EEN HOOG RISICOPROFIEL
Samenwerkingsverband Type risico’s
Voorbeelden
Omgevingsdienst West- – Omgevingsrisico’s
– Regionalisering
Holland
milieutaken.

Belangrijkste impact
– Afname van
invloed/zeggenschap

– Risico’s als gevolg
van samenwerking

– Partijen die de
samenwerking verlaten.

– Financieel

RDOGHM

– Omgevingsrisico’s

– Epidemieën, uitbraak
infectieziekten.

– Inhoudelijke doelen
worden niet/later
gerealiseerd

– Geen mogelijkheden
betaalbaar maatwerk
– Herindeling
gemeenten/fusie;
veroorzaakt verandering
in de stemverhouding
binnen het bestuur
– Geen voorbeelden
benoemd.

– Financieel

VAB

– Risico’s als gevolg
van samenwerking
– Omgevingsrisico’s

Veiligheidsregio
Holland Midden

– Omgevingsrisico’s

– Risico’s als gevolg
van gekozen beleid
en aanpak.
– Risico’s als gevolg
van samenwerking

– Geen voorbeelden
benoemd.
– Geen voorbeelden
benoemd.

– Afname van
invloed/zeggenschap

– Inhoudelijke doelen
worden niet/later
gerealiseerd
– Inhoudelijke doelen
worden niet/later
gerealiseerd
– Inhoudelijke doelen
worden niet/later
gerealiseerd
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Tabel 2.14: Samenwerkingsverbanden met substantiële risico’s en grote kans van optreden.

Informatievoorziening raad
Wijze van verantwoording richting de gemeenteraad
Formeel verantwoording via jaarverslagen
Mondelinge verantwoording via periodieke informatiebijeenkomsten, presentaties, ‘open huis’ en dergelijke
Anders
Tabel 2.15: Verantwoording college aan de raad

Aantal
8
2
7

Voor zeven samenwerkingsverbanden is door de accounthouder ‘anders’ ingevuld, te weten:
– Samenwerking Teylingen Katwijk Noordwijk; Indirect. Er wordt niet specifiek over de TKNsamenwerking gerapporteerd. Wel wordt de raad indirect geïnformeerd als een onderwerp
middels een collegevoorstel (of via B&W-besluitenlijst of actief ter kennisname naar raad) of
raadsvoorstel ter besluitvorming wordt aangeboden.
– Sportbedrijf Katwijk B.V.; formeel verantwoording aan het college als aandeelhouder. Het
college informeert de raad.
– Stichting Marketing Katwijk; in een Service Level agreement zijn afspraken vastgelegd die
Katwijk Marketing moet behalen. Jaarlijks worden deze afspraken geëvalueerd.
– Holland Rijnland; via nieuwsbrieven.
– Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek; Er ligt geen formele
verantwoordingsplicht. De Stichting kent een eigen Raad van Toezicht. Wel is er een
Gemeenschappelijk Toezichtsorgaan van deelnemende gemeenten.
– GGZ Subsidies; niet.
– Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek; de begroting en jaarrekening worden aan de raad
voorgelegd.
Accounthouders zijn gematigd positief over verschillende aspecten van de informatievoorziening
van de samenwerkingsverbanden. Verbeterpunten bij een aantal verbanden zijn de relevantie
voor raadsleden, de timing en de ‘lokaalheid’ van informatie.
Kwaliteit van de informatievoorziening van het
++/+ + / - -/-n.v.t.
samenwerkingsverband
De timing in het licht van tijdige politieke sturing en
4
3
1
3
controle
Relevantie voor raadsleden
5
3
2
1
Toegankelijkheid / begrijpelijkheid voor raadsleden
7
2
1
1
Zicht op (omvang) van inhoudelijke en financiële risico’s
6
2
2
1
Zicht op wezenlijke politieke punten of belangrijke
6
3
0
2
issues die voor de raad van belang zijn.
De ‘lokaalheid’ van informatie, zoals zicht op resultaten
voor de lokale samenleving van de gemeente in plaats
6
4
0
1
van alleen op resultaten voor het samenwerkingsverband
als geheel
Tabel 2.16: Beoordeling kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad
Toelichting: ++/+ betekent in (zeer) grote mate; +/- betekent enigszins; -/-- weinig of niet.
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De volgende samenwerkingsverbanden scoren bij een aantal respondenten een -/--:
– Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
– Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden
– Samenwerking Teylingen Katwijk Noordwijk
– Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek

Regie op informatievoorziening door college
Bij 2 samenwerkingsverbanden stuurt het college documenten van de samenwerking één-op-één
door aan de raad. Bij andere verbanden neemt het college op een of andere manier regie op de
informatievoorziening:
Regie college op informatievoorziening
Ja, door middel van een oplegnotitie of samenvatting
Ja door zicht te bieden op inhoudelijke of bestuurlijke risico’s
Ja, door zicht te bieden op wezenlijke politieke punten of keuzevraagstukken
Nee, het college stuurt documenten van het samenwerkingsverband één-opéén door aan de raad.
Anders
Tabel 2.17: Regie college op informatievoorziening

Aantal
5
4
3
2
4

Beëindiging deelname aan samenwerkingsverband
Bij twee samenwerkingsverbanden is uittreding eenvoudig en zijn er nauwelijks drempels voor.
In zes gevallen geven de accounthouders aan dat het lastig of onwaarschijnlijk is om met het oog
op de hoge drempels voor uittreding. Dit is ook ingevuld voor de Veiligheidsregio en de
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg; voor deze samenwerking geldt eigenlijk dat
uittreding onmogelijk is gelet op de wettelijke verplichting om hieraan deel te nemen.
Beëindiging deelname aan samenwerkingsverband is:
Eenvoudig, want er is nauwelijks sprake van drempels voor uittreding
Lastig of onwaarschijnlijk, want er is sprake van hoge drempels voor uittreding
Onmogelijk, want de samenwerking is wettelijk verplicht
Anders, namelijk
Weet niet
Tabel 2.18: Beëindiging deelname

Aantal
2
6
0
2
1

Voor drie samenwerkingsverbanden is ‘anders’ en ‘weet niet’ ingevuld, te weten:
– Omgevingsdienst West-Holland; ergen tussen ‘eenvoudig’ en ‘lastig’.
– Sportbedrijf Katwijk; ontbinding van de overeenkomst vergt een lange termijn planning,
maar is zeker niet onmogelijk.
– Greenport Ontwikkelingsmaatschappij; de accounthouder heeft hier ‘weet niet’ ingevuld.

Opmerkingen / suggesties
–
–

De samenwerking is puur een afstemming over de financiering van een aantal GGZ-taken,
die wij toch al gezamenlijk financierden als regio.
Beantwoording was soms lastig; wist niet altijd of een mening werd gegeven over de
samenwerking tussen de gemeenten of over het functioneren (RDOG).
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Bijlage 3 aansprekend voorbeeld van een dashboard samenwerkingsverband.
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Bijlage 4 Bronnen- en respondentenlijst
Respondentenlijst interviews
Dhr/mevr,
Voorletter(s)
Dhr. S.
Dhr. J.
Mevr. J.
Mevr. T.
Dhr. J.M.M.

Naam
respondent
Bavelaar
Bol
Bongers
Cowall
De Gouw

Functie

Organisatie

Financieel adviseur
Concern controller
Projectleider
Accounthouder
Algemeen directeur

Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Economie071
Gemeente Katwijk
Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden
Economie071
Holland Rijnland

Dhr. R.
Dhr. A.

De Jong
Dijkstra

Dhr. A.
Dhr. G.
Dhr. J.C.
Dhr. R.
Dhr. I.G.
Dhr. A.
Dhr. M.J.D.

Guijt
Hoek
Knape
Lamboo
Mostert
Rustenhoven
Stout

Directeur
Manager
bedrijfsvoering a.i.
Financieel adviseur
Financieel adviseur
Wethouder
Financieel adviseur
Wethouder
Accounthouder
Financieel manager

Dhr. F.W.
Dhr. K.J.
Dhr. R.
Mevr. E.M.H.P.
Dhr. W.
Dhr. J.
Mevr. E.
Dhr. J.
Dhr. A.H.

Van Ardenne
Van der Bent
Van der Poel
Van Duijn
Van Duijn
Van Rijn
Verkerk
Wienen
Zwart

Secretaris-directeur
Wethouder
Accounthouder
Accountmanager
Wethouder
Accounthouder
Regiocoördinator
Burgemeester
Directeur

Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij
Holland Rijnland
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Omgevingsdienst West-Holland
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij
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Respondentenlijst digitale enquête onder ambtelijke accounthouders
Dhr/mevr,
Voorletter(s)
Mevr. T.
Mevr. I.
Dhr. C.
Dhr. A.
Dhr. D.
Dhr. A.
Dhr. R.
Mevr. M.
Dhr. R.
Dhr. J.
Mevr. E.
Mevr. K.

Naam
respondent
Cowall
Groen
Hasenoot
Hoek
Kistemaker
Rustenhoven
Van der Poel
Van Duin
Van Hest
Van Rijn
Verkerk
Wessels

Organisatie
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk
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Bronnenlijst: schriftelijke stukken
S

Volgnr. Titelbeschrijving
Algemeen
Gemeente Katwijk, Collegevoorstel recente ontwikkelingen en koers regionale
samenwerking, 17 november 2011.
Gemeente Katwijk, Collegevoorstel strategische samenwerking in regionaal verband incl.
Bijlagen, 15 oktober 2012.
Gemeente Katwijk, Strategische samenwerking in Duin- en Bollenstreek, 20 augustus
2013.
Gemeenten Katwijk en Noordwijk, Samenwerking tussen Katwijk en Noordwijk – Quick
Scan, 4 februari 2014.
Gemeente Katwijk, Resultaten bestuursopdracht quickscan samenwerkingsmogelijkheden
gemeenten Katwijk en Noordwijk, 4 februari 2014.
Gemeente Katwijk, Bevestigen van raadsbesluit 27/02/2014 over samenwerking Katwijk
en Noordwijk, 1 juli 2014.
D66/Puur Noordwijk/Lijst Salman Noordwijk/PVDA/Groenlinks, Motie Gemeente
Noordwijk, 26 juni 2014.
Gemeente Katwijk, Strategische samenwerking Duin- en Bollenstreek, 12 maart 2013.
Gemeente Noordwijk, Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek, 3 april 2013.
Gemeente Katwijk, Collegebrief Besluitvormingsproces samenwerking Katwijk en
Noordwijk, 21 februari 2014.

SA

1

SA

2

SA

3

SA

4

SA

5

SA

6

SA

7

SA
SA
SA

8
9
10

SA

11

SA

12

SA

13

SA

14

SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA

15
16
17
18
19
20
21
22

Gemeente Katwijk, Jaarstukken 2012, 23 april 2013.
Gemeente Katwijk, Programmabegroting 2014-2018, 17 september 2013.
Gemeente Katwijk, Coalitieakkoord 2014-2018, datum onbekend.
Gemeente Katwijk, Coalitieakkoord 2010-2014, datum onbekend.
Gemeente Katwijk, Jaarstukken 2010, 5 april 2011
Gemeente Katwijk, Jaarstukken 2013, 10 juni 2014.
Gemeente Katwijk, Jaarstukken 2011, 10 april 2012.
Gemeente Katwijk, Nota verbonden partijen, 28 juni 2011.

SA
SA
SA
SA

23
24
25
26

Lijst contactpersonen Verbonden Partijen, datum onbekend
Gemeente Katwijk, Programmabegroting i, 13 september 2011.
Gemeente Katwijk, Programmabegroting 2013-2016, 11 september 2012.
Gemeente Katwijk, Programmabegroting 2015-2019, 16 september 2014.

SB

1

Gemeente Katwijk, Resultaten bestuursopdracht quickscan
samenwerkingsmogelijkheden Katwijk en Noordwijk, 4 februari 2014.
Gemeente Katwijk, Raadsbesluit Strategische samenwerking in de Duin- en Bollenstreek,
12 september 2013.
Gemeente Katwijk, Raadsbesluit Resultaten bestuursopdracht quickscan
samenwerkingsmogelijkheden Katwijk en Noordwijk, 27 februari 2014.
Gemeente Katwijk, Bevestigen van raadsbesluit 27/02/2014 over samenwerking Katwijk
en Noordwijk, 10 juli 2014.

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
Bestuurlijke termijnagenda 2015, datum onbekend.
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SB

2

SB

3

SB

4

SB
SB

5
6

SB
SB

7
8

SB

9

SB
SB
SB
SB
SB

10
11
12
13
14

SC

1

SC
SC

2
3

SC

4

SC

5

SC
SC
SC

6
7
8

SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Gemeente Katwijk, Overdracht gemeentelijke milieutaken naar Omgevingsdienst WestHolland (ODWH), 26 juni 2014.
ODWH, aanvulling op offerte uitvoering basistakenpakket milieu ca. en aansluiting GR, 21
juli 2014.
Gemeente Katwijk, Toetreding Omgevingsdienst West-Holland (brief aan ministerie), 7 juli
2014.
ODWH, Offerte uitvoering basistakenpakket milieu c.a. en aansluiting GR, 2 april 2014.
Gemeente Katwijk, Overdracht gemeentelijke milieutaken naar Omgevingsdienst WestHolland (ODWH), 11 september 2014.
Gemeente Katwijk, Zienswijze begroting 2016 ODWH, 27 mei 2015.
ODWH, Verzoek tot indienen zienswijze begroting 2016 Omgevingsdienst West-Holland, 14
april 2015.
Gemeente Katwijk, Collegevoorstel Verzoek tot indiening zienswijze begroting 2016
Omgevingsdienst West-Holland., 27 mei 2015.
ODWH, Eindrapportage 2014, datum onbekend.
Package deal 1 januari 2015.pdf, datum onbekend
ODWH, Periodieke Rapportage januari t/m april 2015, datum onbekend.
Regeling Omgevingsdienst West-Holland, datum onbekend.
ODWH, Werkplan 2015 Katwijk, 2 maart 2015.
Holland Rijnland
Holland Rijnland, Voorbereiding vergadering Algemeen Bestuur over de bestuurlijke
organisatie, 9 oktober 2014.
Holland Rijnland, Notitie naar een flexibele samenwerking, 14 oktober 2014.
Holland Rijnland, besluit algemeen bestuur positionering en profilering, datum
onbekend.
Gemeente Katwijk, Toekomst regionale samenwerking Holland Rijnland, 11 februari
2014.
Gemeente Katwijk, Voorbereiding algemeen bestuur over de bestuurlijke organisatie
Holland Rijnland, 11 november 2014.
Holland Rijnland, Jaarrekening 2010, datum onbekend.
Holland Rijnland, Jaarstukken 2010, 29 juni 2011.
Gemeente Katwijk, Voorbereiding algemeen bestuur over de bestuurlijke organisatie
Holland Rijnland, 11 november 2014.
Gemeente Katwijk, Toekomst regionale samenwerking Holland Rijnland, 14 mei 2013.
Holland Rijnland, Begroting 2010, 24 juni 2009.
Holland Rijnland, Begroting 2011, 30 juni 2010.
Holland Rijnland, Begroting 2012, 29 juni 2011.
Holland Rijnland, Begroting 2013, 20 juni 2012.
Holland Rijnland, Begroting 2014, 26 juni 2013.
Holland Rijnland, Begroting 2015, 25 juni 2014.
Holland Rijnland, Wetstechnische informatie, 20 juni 2012.
Holland Rijnland, Jaarstukken 2011, 20 juni 2012.
Holland Rijnland, Jaarstukken 2012, 26 juni 2013.
Holland Rijnland, Jaarstukken 2013, 25 juni 2014.
Holland Rijnland, Jaarstukken 2014, 9 april 2015.
Gemeente Katwijk, zienswijze begroting 2011, 7 mei 2010.
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SC
SC
SC

22
23
24
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SD

1

SD

2

SD

3

SD

4

SD

5

SD

6

SD
SD

7
8

SD

9

SD
SD
SD
SD

10
11
12
13

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

SE

1

Gemeente Katwijk, zienswijze begroting 2012, 29 april 2011.
Gemeente Katwijk, zienswijze begroting 2013, 10 mei 2012.
Gemeente Katwijk, zienswijze begroting 2014, 22 april 2013.
Gemeente Katwijk, zienswijze begroting 2015, 2 mei 2014
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
Gemeente Katwijk, Greenport Duin- en Bollenstreek: concept samenwerkingsovereenkomst
ontwikkelingsmaatschappij en ontwerp intergemeentelijke structuurvisie, 14 oktober 2008.
Gemeente Katwijk, Participatie van de gemeente Katwijk in de Greenport
Uitvoeringsorganisatie Duin- en Bollenstreek, 20 mei 2007.
Gemeente Katwijk, Participatie van de gemeente Katwijk in de Greenport
Uitvoeringsorganisatie (in oprichting) Duin- en Bollenstreek, 19 oktober 2007.
Gemeente Katwijk, Participatie van de gemeente Katwijk in de Greenport
Uitvoeringsorganisatie Duin- en Bollenstreek, 20 mei 2008.
Gemeente Katwijk, Greenport Duin- en Bollenstreek (brief van de burgemeester), 1
juli 2008.
Gemeente Katwijk, Stukken behorende bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders GOM
30 mei 2012, 8 mei 2012.
GOM, Intern financieel jaarverslag 2012, 28 februari 2013.
Gemeente Katwijk, Vertrouwelijke stukken behorende bij de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders GOM 22 mei 2013, 6 mei 2013.
Gemeente Katwijk, Vertrouwelijke stukken behorende bij de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders GOM 28 mei 2014, 12 mei 2014.
GOM, Ruimtelijk Streefbeeld 2030, 1 juli 2008.
GOM, Jaarverslag 2014, 27 mei 2015.
GOM, Meerjarenprogramma GOM B.V. 2015- 2023, 13 mei 2015.
Greenport Duin- en Bollenstreek, Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport,
2009/2010.
GOM, Jaarrekening 2011, 20 april 2012.
GOM, Jaarrekening 2012, 26 april 2013
GOM, Jaarrekening 2013, 25 april 2014
GOM, Jaarrekening 2014, 27 mei 2015
GOM, Jaarverslag 2011, mei 2012
GOM, Jaarverslag 2012, 28 mei 2013
GOM, Jaarverslag 2014, 27 mei 2015
Greenport Duin- en Bollenstreek, Memorandum of Understanding, 1 juli 2008.
GOM, Meerjarenprogramma 2011-2016, 1 december 2010
GOM, Geactualiseerd Meerjarenprogramma 2011-2023, 29 november 2011.
GOM, Geactualiseerd Meerjarenprogramma 2012-2023, 20 april 2012.
GOM, Geactualiseerd Meerjarenprogramma 2013-2023, 1 mei 2013.
GOM, Geactualiseerd Meerjarenprogramma 2014-2023, 15 april 2014.
GOM, Geactualiseerd Meerjarenprogramma 2015-2023, 28 april 2015.
GOM, Ondertekende statuten, datum onbekend
GOM, Ruimtelijk Streefbeeld 2030, 26 juni 2008.
Economie071
Gemeente Katwijk, brief wethouder van Duijn Stand van zaken Economische agenda
Leidse regio, 7 mei 2015.
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Economie071, Informatiebrief aan raadsleden van de Leidse regio, 30 maart 2015.
Gemeente Katwijk, Retailvisie Leidse regio, 18 december 2014.
Economie071, E-mail Verslag gezamenlijke raadsbijeenkomst Retailvisie Leidse regio 10
december jl., 7 januari 2015.

SE

5

SE

6

Gemeente Katwijk, aansluiting Katwijk bij economische agenda Leidse regio, 9
september 2014.
Gemeente Katwijk, brief raadsleden Retailvisie Leidse regio, 17 april 2015.
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SF
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Convenant, Economische Agenda Leidse Regio 2020, 12 februari 2014
Kennis & Werk #071, Economische agenda Leidse regio 2020, 14 oktober 2013.
Economie071, Focus in de uitvoering 2014 – 2016, 6 oktober 2014
Persbericht, Katwijk versterkt Economische Agenda Leidse Regio, 25 september 2014
Gemeenten, Kennis maken met de Leidse regio, datum onbekend
Economie071, Organogram, mei 2015.
Economie071, Vitaliteitscentrum 071, datum onbekend.
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOGHM)
RDOG HM, Programmajaarverslag 2010, februari 2011
RDOG HM, Programmajaarverslag 2012, februari 2013
RDOG HM, Programmajaarverslag 2013, februari 2014
RDOG HM, Programmajaarverslag 2014, februari 2015
RDOG HM, Conceptprogramma RDOG HM 2013, 4 januari 2012
RDOG HM, Conceptprogramma RDOG HM 2014, datum onbekend
Gemeente Katwijk, collegebesluit RDOG conceptprogramma 2010, 24 maart 2009
Gemeente Katwijk, collegebesluit ontwerpbegrotingswijziging 2010 en ontwerpbegroting
2011 van de RDOG HM, 4 mei 2010
RDOG HM, Ontwerpbegroting 2012 van de RDOG Hollands Midden, april 2011
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Bijlage 5 Bestuurlijke reactie van het college
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Bijlage 6 Colofon

Het onderzoek naar ‘Grip op samenwerkingsverbanden’ en de productie van het
voorliggende rapport is in opdracht van de Rekenkamercommissie Katwijk uitgevoerd
door het bestuurlijke onderzoeks- en adviesbureau:

De onderzoekers die het onderzoek hebben uitgevoerd zijn:
Ing. Peter Struik MBA
Drs. Bart Litjens
Hilda Sietsema
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