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Gemeente Tynaarlo 

Memo 
Betreft:  Kaders voor intergemeentelijke samenwerking, keuze voor Haren 

Inleiding 

Sinds 2003 bestaat de “stuurgroep samenwerking Tynaarlo – Haren”, met als deelnemers de bur-
gemeesters en de secretarissen van beide gemeenten. Vanuit beide gemeenten bleek er behoefte 
te zijn aan samenwerking op diverse terreinen, eerst en vooral op het gebied van de bedrijfsvoering 
van de organisaties. Het overleg heeft nog geruime tijd op een laag pitje gestaan, omdat Tynaarlo 
“andere dingen aan het hoofd had” zoals (vooral) het realiseren van de centrale huisvesting in het 
nieuwe gemeentehuis in Vries. Sinds 2005 is op diverse terreinen de samenwerking tussen beide 
organisaties intensiever op gang gekomen, nadat eerst de managementteams en later ook de col-
leges nader hadden kennis gemaakt. 

In het collegeprogramma van Tynaarlo 2006 – 2010 is deze ontwikkeling en de keuze voor 
Haren als volgt verwoord: 

Intergemeentelijke samenwerking 
Wij zien dat wij op een aantal terreinen nog winst kunnen boeken door actief samenwerking te 
zoeken met andere organisaties, gemeenten voorop. Deze winst moet uit te drukken zijn in één of 
meer van drie aspecten: grotere efficiency en/of verbeterde dienstverlening en/of verminderde 
kwetsbaarheid.  
Om te voorkomen, dat er een onoverzichtelijke lappendeken van samenwerkingsverbanden ont-
staat, hebben wij er, na een afweging, voor gekozen om met onze buurgemeente Haren een 
strategische samenwerkingsrelatie aan te gaan, eerst en vooral op het terrein van de bedrijfsvoe-
ring. De directeur en zijn MT werken dit samen met hun collega’s van Haren verder uit. 
2007 • Samenwerking op het gebied van inkoop in Noord Drenthe, inclusief Haren 
2007 – 2010 • Verdere uitbouw van de samenwerking met Haren 

 
In de notitie die nu voor u ligt, vindt u de onderbouwing van de keuze voor Haren als strategische 
samenwerkingspartner. Eerst wordt echter in meer algemene zin verkend, waarom (intergemeen-
telijke) samenwerking nuttig of nodig zou kunnen zijn. 

Rond het onderwerp “intergemeentelijke samenwerking gelden de volgende indicatieve uitgangs-
punten: 

1) Samenwerking is een middel, geen doel. De kernvraag moet steeds zijn: wat levert het op? 
Het antwoord moet een zakelijke afweging bevatten. 

2) De bestuurlijke autonomie mag niet in gevaar komen. 

3) Partners mogen ook niet-gemeenten zijn (bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening). 

4) In eerste instantie niet exclusief met één partner samenwerking aangaan, maar pragmatisch 
kansen benutten. 

Deze vier uitgangspunten op zichzelf beschouwd geven ons de vrijheid om met wie dan ook sa-
men te werken, als het ons zo uitkomt.  
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In dit stuk beargumenteren wij, dat zo’n aanpak tot fragmentatie kan leiden en vanuit een organisa-
tiebrede optiek bekeken uiteindelijk niet handig / effectief / efficiënt is. Daarnaast hebben we ook te 
maken met het gegeven, dat we in de buurgemeente Haren een partner vinden, waarmee we een 
relatie en een geschiedenis hebben opgebouwd rond de wens tot samenwerking. In het hier vol-
gende stuk stellen we dan ook een aangepast uitgangspunt 4 voor:  

“Kies voor een strategische samenwerkingspartner, en bekijk vervolgens samen, op welke terrei-
nen je daarnaast en daarna nog met andere gemeenten of de markt wil samenwerken.” 

Maar eerst toetsen we de 1e drie uitgangspunten op hun bruikbaarheid. De conclusie is, dat deze 
drie uitgangspunten prima als leidraad kunnen fungeren. Nieuw uitgangspunt 1A beoogt perspec-
tief te brengen in het twee-dimensionaal gestelde uitgangspunt 1. 

 

Waarom samenwerken??? 

Voordat we bij die uitgangspunten beginnen, is het nodig om eerst duidelijk te maken, waarom we 
überhaupt tijd willen steken in (het nadenken over) samenwerking met andere organisaties. 

Onder ideale omstandigheden kun je makkelijk kwantificeren, dat samenwerking loont: je vergroot 
de schaal, je deelt de kosten, en, voilá, het is goedkoper. Het zou in dit verband heel zinvol zijn om 
binnen het programma Bedrijfsvoering (dat tot nu toe geen apart programma is in het kader van de 
Tynaarlose begroting) een aparte jaarbegroting en meerjarenbegroting te maken, die meelift in de 
jaarcyclus. Dan krijg je een veel scherper beeld van het “waarom”, omdat je dan de (mate van) effi-
ciency van de organisatie(s) beter in beeld hebt. 

Omdat we die ideale omstandigheden niet hebben, nu nog maar even in kwalitatieve termen: de 
mogelijkheden om met het takenpakket van de gemeente als gegeven nog besparingen te realise-
ren in de eigen bedrijfsvoering zijn, voor ons gevoel, niet groot meer. Daar staat tegenover dat we 
de komende jaren nog voor grote investeringen komen te staan. Daarbij is de verwachting, dat 
daarvoor vanuit Rijk, provincie of de eigen gemeenteraad niet voldoende middelen beschikbaar 
zullen worden gesteld. 

Dat betekent dat we het moeten zoeken in slimmer werken, zoals ze dat in Haren noemen. Als dat 
binnen de organisatie niet echt meer kan, dan wordt het nodig om de blik naar buiten te richten en  
te kijken of je met een compact stuk schaalvergroting nog voordelen kunt behalen. Let wel: niet al-
leen op het punt van geld maar ook op de thema’s kwetsbaarheid / kwaliteit van dienstverlening. 

Daarnaast speelt “zelfs” op onze schaal (een gemeente van 32.000 inwoners en een formatie van 
ca 220 fte) het fenomeen van de smalle basis voor en kwetsbaarheid van een behoorlijk aantal 
werksoorten en functies. Voorbeelden zijn te vinden bij de afdeling BMV, waar we van de specialis-
tische milieufuncties maar maximaal 1 fte hebben. Andere voorbeelden zijn medewerker AO, Geo-
informatie / Vastgoed, bij de afdeling BMO, in de functies van invorderingsambtenaar, preventie-
medewerker, bij Publiekszaken, waar het BRS-beheer een smalle basis heeft en GBA deskundig-
heid bij slechts een enkele medewerker berust. Dat het steeds goed gaat zegt op zich niets over de 
potentiële kwetsbaarheid: hier geldt: “het gaat goed tot het fout gaat.” 

 

Uitgangspunt 1: Samenwerking is een middel, geen doel, kernvraag is steeds: “Wat levert 
het op?” Daarbij maken we een zakelijke afweging. 

Waarom zouden we samen kunnen / willen werken? 

a) Verbetering van kwaliteit van producten / dienstverlening    en/of 

b) Vermindering van kwetsbaarheid   en/of 

c) Besparingen als gevolg van efficiënter werken 
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Als geen van deze argumenten speelt, dan is het niet zinvol om samenwerking te zoeken. Dat 
neemt niet weg, dat het zinvol kan zijn, om deze vragen en de mogelijke antwoorden daarop te 
verkennen, intern en in samenspraak met mogelijke samenwerkingspartners. 

Als “bottom line” kun je in een strategische samenwerkingsrelatie in een enkel geval accepteren, 
dat er voor ons geen voor- en nadelen zijn, maar wel voordelen voor de partner. Dat kan dan een 
reden zijn om een specifiek terrein wel samen te werken. 

 

Uitgangspunt 1A: Daarbij wegen we de korte termijn effecten af tegen de effecten op lange-
re termijn 

De effecten op korte termijn zijn vaak de volgende: 

a) Het kost meer moeite en energie om iets voor elkaar te krijgen 

b) Het kost meer tijd om iets voor elkaar te krijgen 

c) Weerstand en onzekerheid bij medewerkers 

d) Soms hogere aanloopkosten 

e) Desintegratiekosten vanuit de oude situatie 

De effecten op langere termijn zouden, als je overweegt om te gaan samenwerken de punten ge-
noemd onder 1) moeten zijn. 

Hoe die afweging in elke individuele casus uitvalt, is niet binnen regels te vatten. Maar als de lange-
re termijn effecten van structurele aard zijn, en de korte termijn effecten zijn òf te ondervangen, 
en/of (in de kosten sfeer) incidenteel, dan zal het meestal zo uitpakken, dat je kiest voor de voorde-
len op langere termijn. 

Daarbij stellen we voor om vooralsnog een termijn te hanteren van 3 jaar voor kostenneutraliteit. In 
ieder geval zullen per casus deze termijnen berekend moeten worden. 

 

Uitgangspunt 2:  Bestuurlijke autonomie mag niet in gevaar komen 

Dit uitgangspunt stelt grenzen aan de werkterreinen waarop je je begeeft. M.n. op het terrein van 
beleid (maakt vrijwel niet uit van welke soort) zal een gemeentebestuur zijn eigen invulling willen 
blijven geven. 

Rond alles wat met de bedrijfsvoering van de organisatie te maken heeft zou je kunnen afspreken, 
dat daar steeds door bestuur en management gekeken wordt naar de vergelijking met wat de 
markt biedt in termen van kwaliteit en kosten. 

We zullen nog wel moeten praten over het grijze gebied rond de term “bedrijfsvoering”. Administra-
ties, ICT, facilitaire dienstverlening zijn onderwerpen, die je vrij makkelijk tot “puur bedrijfsvoering” 
betitelt; bij samenwerking op terrein van invordering, belastingen, vergunningverlening en handha-
ving, publieksdienstverlening is dat al de vraag, en het lijkt dan ook goed om daar binnenkort nog 
eens een nadere afbakenende discussie over te voeren met elkaar. 

 

Uitgangspunt 3: Partners mogen ook niet-gemeenten zijn. 

Dit uitgangspunt is vanuit een oogpunt van bedrijfsmatig werken volstrekt voor de hand liggend en 
sluit naadloos aan bij uitgangspunt 1. Er moet altijd een kosten-baten analyse worden gemaakt van 
de situatie voor en na de start van de samenwerking. Daarbij moeten wij niet weglopen voor de 
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gedachte dat werk, dat tot nu toe altijd door en in de eigen organisatie werd gedaan, soms beter 
kan worden uitbesteed. “Beter kan worden uitbesteed” dan uiteraard weer op grond van één of 
meer van de aspecten van uitgangspunt 1. 

Overigens kleven er ook nadelen aan uitbesteden aan de markt, die je goed moet afwegen: uitbe-
steden betekent een zwaarder accent op regie dat je wel moet kunnen leveren, verlies van kennis 
in de eigen organisatie, kans op verminderde flexibiliteit (ondanks / dankzij de contracten die je sluit 
en weer openbreekt). Ook investeringen lijden vaak onder wegzetten in de markt; dat is weer deels 
te ondervangen door goede regie, maar dat is niet per definitie sluitend. 

Overigens kun je ook daar de keuze maken om bij het aan- en uitbesteden van werk als samen-
werkingspartners samen op te trekken. 

Bestuurlijk kan dan altijd nog de afweging worden gemaakt om toch werkzaamheden door de ei-
gen organisatie te laten uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is de vroeger al eens uitgesproken wens, 
dat onze buitendienst van een omvang moet blijven, dat deze als “eigen club” kan worden aange-
stuurd bij grote evenementen en calamiteiten / rampen. 

 

Uitgangspunt 4 nieuw: “Kies voor een strategische samenwerkingspartner, en bekijk ver-
volgens samen pragmatisch, op welke terreinen je daarnaast en daarna nog met andere 
gemeenten of de markt wil samenwerken.” 

Het oorspronkelijke pleidooi voor een puur pragmatische aanpak past op zich goed in het verleng-
de van uitgangspunt 1. Als samenwerking op een bepaalde taak of werksoort voordelig zou kun-
nen zijn, en er zijn andere partners, dan moet / mag je goed kijken wat je doet en voor wie je kiest.  

Echter, je bekijkt de voordelen van samenwerking dan wel op het “smalle” terrein van de werksoort 
/ taak waar je samenwerking zoekt of waar de gelegenheid zich aandient. Op dat “smalle” terrein 
van de samenwerking kunnen er besparingen en synergie zijn. Voorbeelden daarvan zijn er vol-
doende: de oefencoördinator voor de brandweer samen met Noordenveld, de samenwerking op 
het gebied van openbaar onderwijs met Haren, de gezamenlijke inkoop van een opleiding voor een 
Civision-applicatie samen met Borger – Odoorn. 

Als we er naar streven om (op termijn) tot zo groot mogelijke besparingen, kennisdeling en een 
zwaardere onderhandelingspositie te komen, dan is het gericht samenwerken met één partner te 
verkiezen boven het hebben van meerdere samenwerkingsverbanden. Pas dan ontstaat de moge-
lijkheid dat er op organisatiebreed niveau, c.q. op het punt van management / overhead synergie 
ontstaat en besparingen worden gerealiseerd. 

Om dat te bereiken, is het nodig om complete organisatieonderdelen en werksoorten met elkaar te 
laten samenwerken. Dan kan de mogelijkheid ontstaan om niet alleen op de werkvloer maar ook 
op het vlak van management en overige overhead tot inverdieneffecten te komen. 

 

Criteria voor samenwerking 

Na het beschouwen van de uitgangspunten, komen we bij de criteria die je zou moeten hanteren 
voor het bepalen van een eindoordeel of samenwerking met enige partner, rond welk onderwerp 
dan ook, zinvol is. 

Hieronder benoemen we de volgende criteria: 

 Algemeen: de samenwerking moet bijdragen aan het oplossen van het probleem / het in-
vullen van de uitdaging. 
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 Meer specifiek: samenwerking moet voor ons1 voordelen opleveren. Deze moeten benoem-
baar en zo mogelijk kwantificeerbaar zijn – en toetsbaar, om te controleren of je de voordelen 
ook echt behaalt. De voordelen kunnen, zoals hiervoor aangeven, bestaan uit verbeteren van 
de kwaliteit van producten en/of dienstverlening en/of verminderen van kwetsbaarheid en/of ef-
ficiencywinst (en dus besparen op kosten of op termijn vrij spelen van geld). 

 Er moet wil en bereidheid bij de beoogde partner zijn: “it takes two to tango” om het maar 
eens populair uit te drukken, of: “met onwillige honden is het slecht hazen vangen.” Wil en be-
reidheid bij de wederpartij, zonder de eerste 2 punten heeft echter geen zin. 

 Geschiedenis op het punt van samenwerking: hoe meer er al is geïnvesteerd in de sa-
menwerkingsrelatie, hoe meer voor de hand liggend het is om samen door te gaan. Het elkaar 
leren kennen en vertrouwen kost tijd en energie. Dat kun je maar met een beperkt aantal part-
ners opbrengen. 

 Beheersbaarheid van het aantal samenwerkingsarrangementen. De stelling is dat het uit-
eindelijk slagvaardiger en ook (uit een oogpunt van beheersbaarheid) effectiever is om één 
strategische samenwerkingspartner te kiezen en vandaar uit verder te bouwen. 

 Schaalgrootte (relatief ten opzichte van elkaar). Dit is een criterium van relatief onderge-
schikt belang: kijk naar de samenwerking tussen Groningen en Ten Boer. Psychologisch is het 
echter wel degelijk van belang, omdat de relatieve grootteverschillen het gevoel bepalen van 
“we worden overgenomen”, via “we zijn gelijkwaardige partners”  tot “we nemen die kleine wel 
over”. Stabiliteit in een relatie is gebaat bij gelijkwaardigheid van de deelnemende partners. 

 Schaalgrootte (van het samenwerkingsverband in meer absolute zin). Hier moet je bekij-
ken of er een optimale schaal is om een gemeentelijke organisatie op in te richten. Hiervoor 
hebben we geen ander materiaal boven water gehaald, dan de staatjes uit de formatiescan 
van Berenschot. Voorzover wij hebben kunnen nagaan, beschrijft deze scan in het algemene 
deel correct de tendens rond de verhouding gemeentegrootte vs formatieomvang. Het over-
zicht van Berenschot geeft op hoofdlijnen o.m. het volgende aan:  

o Gemeenten tussen 30.000 en 60.000 hebben de laagste verhouding staf / overige organi-
satie, nl. 28,1%. 

o Ziekteverzuim van gemeenten tussen 20.000 – 50.000 inwoners zit gemiddeld op 6,6% 
en is daarmee hoger dan dat van kleinere gemeenten, maar nog duidelijk lager dan van 
nog grotere gemeenten. Bovendien kun je op verzuim sturen: wij hebben dat zelf heel 
succesvol gedaan! 

o De mate van “zuinigheid” van gemeenten ligt tussen een omvang van ca 10.000 – 50.000 
inwoners ongeveer gelijk. 

o Meer specifiek geeft het onderzoek aan, dat onze formatieomvang op de diverse deelter-
reinen ongeveer op of onder gemiddeld niveau ligt. Dat wijst er op, dat we met puur inter-
ne efficiencymaatregelen niet veel verder meer zullen komen. 

 Geografische ligging; ondanks toenemende digitalisering nog steeds een factor van belang. 
Voor veel werksoorten gaan medewerkers de gemeente / het samenwerkingsgebied in, en 
dan is beperking van reistijd en kennis van het geografische gebied nodig. “De lokale overheid 
is lokaal bekend”. 

 Vergelijkbaarheid gemeenten op punten als: sociale structuur, fysieke structuur, ruimtelijke in-
richting, oriëntatie op een grote plaats, bestuurlijke uitdagingen en orientatie in bestuurlijke pro-
cessen, zoals  in ons geval de Regiovisie. 

 Ontwikkelingsfase van de organisaties. Niet het meest bepalende element, maar wel mee-
bepalend bij het gevoel voor de samenwerking: gelijkwaardig of ongelijkwaardig. Afgestemd 

                                                      
1 Een bewuste beperking tot “voordelen voor ons”; een samenwerkingspartner moet daarin zijn eigen afweging 
maken. 
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zijn op de fase van ontwikkeling betekent ook, dat je elkaar beter begrijpt. Daarnaast staat een 
pragmatisch punt: daar waar een faseverschil ook echt kan worden geduid in termen van ach-
terstand in investeringen in de organisatie, zul je gevoeligheden rond tijd /energie / geld  bij de 
partner die de voorsprong heeft, moeten ondervangen. Vandaar ook één van de randvoor-
waarden voor verdere samenwerking (zie hierna) 

 

Een keuze 

We hebben deze criteria gelegd langs de samenwerkingspartners die we in onze omgeving heb-
ben. We praten dan over de gemeenten Noordenveld, AA en Hunze, Borger - Odoorn en Assen in 
Drenthe en Haren en Hoogezand Sappemeer in Groningen. In het digitale tijdperk is geografische 
ligging voor een aantal verbanden en verbindingen niet of minder van belang. Toch vallen gemeen-
ten die verder weg liggen, op een aantal criteria die hierboven worden genoemd af. We komen dat 
toch vrij natuurlijk uit bij de buurgemeente Haren. 

 Haren wil graag met ons samenwerken op zo veel mogelijk terreinen. 

 Vanuit die bereidheid (en de geluiden van onze kant) zijn al de nodige stappen gezet (zie hier-
onder), die we met andere gemeenten nog niet gezet hebben en die, als je die wel wil zetten, 
veel tijd en energie kosten. 

 Haren en Tynaarlo vormen geografisch een samenhangend verzorgingsgebied met de nodige 
raakvlakken heeft: 

o We delen twee meren en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een groot deel van het 
beheer daarvan; 

o We hebben ieder een grens met de buurgemeente Groningen en participeren in de Regi-
ovisie Assen – Groningen voor het gezamenlijk oplossen van de woningbouwtaakstelling 
in de regio 

o Bevolkingssamenstelling van beide gemeenten, m.n. rond kernen Eelde-Paterswolde / 
Haren-Glimmen en Zuidlaren vertoont grote overeenkomsten 

Dat de samenwerking met Haren op gang begint te komen komt vooral, omdat Haren de samen-
werking met Tynaarlo actief zoekt. Andere mogelijke partners doen dat alleen op afgebakende on-
derwerpen. Dit geldt voor vrijwel alle terreinen waarop we nu samenwerkingsrelaties met Haren 
hebben of kunnen gaan ontwikkelen: Automatisering, ontwikkeling electronische dienstverlening, 
invoering nieuwe wettelijke taken rond authentieke registraties WKPB en BAG, P&O, PSA, admini-
stratie Mileustraat, rioolpompenbeheer e.d. 

Maar ook zakelijke argumenten beperken zich niet tot de financiële aspecten. 

Ook de mate waarin er voortgang geboekt kan worden speelt mee, de relatie die is opgebouwd en 
het vertrouwen dat men in elkaar stelt, de kennis die men heeft van elkaar en van elkaars organisa-
tie en situatie, spelen mee in het totale zakelijke plaatje. Wat dat betreft is het de moeite waard om 
te investeren in een relatie die veelbelovend is. 

 

Geschiedenis: samenwerking Tynaarlo – Haren. 

 Sinds begin 2003 bestaat de stuurgroep Samenwerking Tynaarlo – Haren, samengesteld uit 
de burgemeesters en secretarissen van beide gemeenten. Insteek: laten we actief op zoek 
gaan naar gebieden waar samenwerking voor beide gemeenten voordelig kan zijn (voordelig = 
breed, zie punten bij uitgangspunt 1) 
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 Dat heeft in de periode dat Tynaarlo nog decentraal gehuisvest niet veel opgeleverd. De initia-
tieven zijn pas gekomen, nadat wij het nieuwe gemeentehuis in Vries betrokken hadden. 

 Sinds 2004 regelmatig overleg tussen de gemeentesecretarissen van de twee gemeenten (ca 
1x per kwartaal en ad hoc) 

 Inmiddels hebben we samenwerking met Haren op de volgende onderdelen tot stand gebracht 
of de volgende activiteiten ontplooid: 

o Kennismakingsgesprekken tussen de MT’s op 24feb05 en 13okt05; Een gezamenlijke 
werkconferentie van de MT’s van beide organisaties op 19 november 2007. 

o Gezamenlijke oriëntatie op de gevolgen van de invoer van de nieuwe taken WKPB en 
BAG door de beide MT’s 

o Intensieve samenwerking rond de invoering van de Omgevingsvergunning 

o Gezamenlijke verzelfstandiging van het openbaar onderwijs 

o Het gezamenlijk opstellen van een concept informatiebeleidsplan voor de verdere uit-
bouw van de electronische dienstverlening en digitalisering van werkprocessen2 

o In 2005: Verkennende gesprekken tussen medewerkers van diverse vakgebieden (P&O, 
Belastingen, ICT, Financien, vergunningverlening en handhaving, Welzijn, onderwijs, 
sport) 

o Samen ontwikkelen CMS (Content Management Systeem) voor website en intranet 

o Gezamenlijke software voor inter- en intranet 

o Gezamenlijke site met daarop materiaal dat voor beide organisaties interessant is 

o Uitvoering door Tynaarlo van de PSA (Personeels- en Salarisadministratie) voor Haren 

o Voeren van administratie door Haren voor milieustraat Tynaarlo 

o Samen aanschaffen Intel / Linuxsysteem voor draaien SAP-applicaties en opzetten sys-
teembeheer (evt uit te breiden met gemeenten AA en Hunze, Borger-Odoorn en Midden-
Drenthe en mogelijk ook Hoogezand – Sappemeer en Slochteren) 

o Zoeken naar mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop (samen met Noordenveld, AA en 
Hunze en Assen, Midden Drenthe en Westerveld) 

o Gezamenlijke (met andere gemeenten in Drenthe) aanbesteding WVG-hulpmiddelen 

o Tynaarlo en Haren beschouwen over en weer voor hun vacatures elkaars medewerkers 
als interne kandidaten.  

o Invorderingsbeleid en invorderingsleidraad zijn gezamenlijk opgesteld 

o Glasvezelverbinding tussen gemeentehuizen in Vries en Haren 

Op grond van bovenstaande overwegingen stellen we voor om met Haren een strategisch partner-
schap aan te gaan en gezamenlijk actief verder te onderzoeken: 

 Op welke concrete terreinen samenwerking het meest kansrijk is 

                                                      
2 Ten tijde van het schrijven van deze notitie is het concept-informatiebeleidsplan bijna gereed voor 
bestuurlijke behandeling; eerst in de colleges van B&W, aansluitend door de beide gemeentera-
den. 
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 Hoe en wanneer we die, vanuit de eigen organisaties bezien en getoetst aan de criteria kun-
nen oppakken. 

 

Randvoorwaarden voor verdere samenwerking: 

 Bestuurlijk draagvlak, zowel bij college(s) als raad / raden. 

 Bij de uitgangssituatie een 0-meting op diverse aspecten, in ieder geval financieel; 

 Achterstanden inhalen komt voor rekening van de partner die de achterstand heeft 

 100% heldere afspraken over de verdeling van: 

o inverdieneffecten 

o eventuele ontvlechting in de toekomst 

 Goede juridische basis onder structurele samenwerkingsvormen 

 Heldere aansturingslijnen vanuit de deelnemende organisaties 

 

medewerkers: randvoorwaarden vanuit personeelsoptiek 
 

 Daar waar efficiencywinst mogelijk is en we deze willen incasseren (alternatief kan zijn investe-
ren in verminderen kwetsbaarheid of verhogen kwaliteit!) volgen geen gedwongen ontslagen, 
alleen gebruik maken van “natuurlijke momenten, zoals vertrek als gevolg van nieuwe baan, 
fpu, e.d. 

 Samenwerking vraagt wat van de medewerkers, maar biedt ook kansen en uitdagingen. Deze 
zullen we goed in beeld moeten brengen. 

 

Hoe stuur en organiseer je die strategische samenwerking 

 Stuurgroep met daarin beide directeuren/gemeentesecretarissen, de concerncontrollers en 1 
of 2 MT-leden. 

 Regelmatige terugkoppeling naar het MT en naar college en raad. 

 Onderdeel maken van hoofdstuk bedrijfsvoering in programmabegroting. 

 Concrete resultaten daarin ook concreet benoemen. 

 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 


