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Borsele 13-11-2019 1. Het college stemt in met de aangereikte voorlopige en bijgevoegde bestuursopdracht, 

waarbij nadrukkelijk wordt aangetekend dat 'samenwerken geen doel op zich is'. 

2. Voor de uit te werken samenwerkingsscenario’s wordt verzocht een concreet 

toetsingskader mee te geven voor de te onderzoeken scenario's: a. Optimaliseren van de 

kwaliteit van de te leveren producten en diensten; b. Het verlagen van de kosten voor de 

deelnemende partijen in de samenwerking; c. Bieden van continuïteit door het 

verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid. 

3. Voor ieder uit te werken samenwerkingsscenario wordt geadviseerd een model te vragen 

op basis waarvan de algemene besturen op actieve wijze en op structurele basis bij de 

samenwerkingsorganisaties betrokken worden en blijven. 

4. De uit te werken samenwerkingsscenario's in eerste aanleg primair te laten beoordelen 

aan de hand van het geschetste toetsingskader. Een eventueel huisvestingsvraagstuk 

komt pas daarna aan de orde en is volgend aan het gekozen voorkeursscenario. 

5. Mee te geven dat de algemeen besturen van de deelnemende partijen in de 

samenwerking een besluit wordt gevraagd over het uiteindelijke voorstel. 

Vanuit de gemeenteraad zijn geen aanvullende opmerkingen ingekomen c.q. meegegeven.

1. Samenwerking wordt nadrukkelijk niet gezien als een doel op zich, maar als een middel om de kwaliteit (van 

de producten en diensten ten behoeve van de deelnemende partijen en burgers), de continuïteit en de 

slagkracht van de drie gemeenschappelijke regelingen te versterken.

2. Er is een toetsingskader toegevoegd aan de bestuurlijke opdracht die de te ontwikkelen 

samenwerkingsscenario’s toetst aan de hand van de volgende punten: 

a) kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

b) kosten voor de deelnemende partijen binnen de samenwerking;

c) continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid;

d) grip van de deelnemende partijen op de drie gemeenschappelijke regelingen.

3. Voor alle te ontwikkelen samenwerkingsscenario’s wordt een model uitgewerkt op basis waarvan de 

algemeen besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) op actieve wijze en 

op structurele basis bij de samenwerkingsorganisatie(s) betrokken worden en blijven.

4. De samenwerkingsscenario’s worden primair aan de hand van het geschetste toetsingskader beoordeeld. Bij 

de uitwerking van de scenario’s is ook aandacht voor het huisvestingsvraagstuk.

5. De algemeen besturen van GGD, RUD en VRZ zullen na een keuze voor een voorkeursscenario de algemeen 

besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) een besluit vragen over het 

uiteindelijke voorstel voor samenwerking.

Kennisgenomen dat vanuit de gemeenteraad geen aanvullende opmerkingen zijn meegegeven ten behoeve van 

de bestuurlijke opdracht.

Goes 29-11-2019 In de vergadering van 29 oktober 2019 hebben wij besloten in te stemmen met de voorlopige 

bestuurlijke opdracht voor de verkenning van de samenwerking RUD, GGD en VRZ.

Kennisgenomen van positieve reactie van het college burgemeester en wethouders van gemeente Goes.

Hulst 22-10-2019 Op maandag 21 oktober jl. is uw informatiebrief verkenning samenwerking GGD, RUD en

VRZ besproken in de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken. De raadscommissie heeft 

de volgende zienswijzen besproken en vastgesteld:

1. Instemmen met de opdracht voor een verkenning van de samenwerking tussen de 

gemeenschappelijke regelingen GGD Zeeland, RUD Zeeland en VR Zeeland, waarbij 

nadrukkelijk wordt aangetekend dat “samenwerken geen doel op zich is”;

2. Voor de uit te werken samenwerkingsscenario’s een concreet toetsingskader vaststellen, 

bestaande uit:

a. Optimaliseren van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

b. Het verlagen van de kosten voor de deelnemende partijen binnen de samenwerking;

c. Bieden van continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid.

3. Voor ieder uit te werken samenwerkingsscenario een model aanreiken op basis waarvan de 

algemeen besturen op actieve wijze en op structurele basis bij de 

samenwerkingsorganisaties(s) betrokken worden en blijven;

4. De uit te werken samenwerkingsscenario’s in eerste aanleg primair beoordelen aan de hand 

van het geschetste toetsingskader. Een eventueel huisvestingsvraagstuk komt pas daarna aan 

de orde en is volgend aan het gekozen voorkeursscenario;

5. Mee te geven dat de algemeen besturen van de deelnemende partijen in de samenwerking 

een besluit wordt gevraagd over het uiteindelijke voorstel.

De raadscommissie heeft verder besloten dat de genoemde informatiebrief niet meer in de 

eerstvolgende raadsvergadering dient te worden besproken.

1. Samenwerking wordt nadrukkelijk niet gezien als een doel op zich, maar als een middel om de kwaliteit (van 

de producten en diensten ten behoeve van de deelnemende partijen en burgers), de continuïteit en de 

slagkracht van de drie gemeenschappelijke regelingen te versterken.

2. Er is een toetsingskader toegevoegd aan de bestuurlijke opdracht die de te ontwikkelen 

samenwerkingsscenario’s toetst aan de hand van de volgende punten: 

a) kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

b) kosten voor de deelnemende partijen binnen de samenwerking;

c) continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid;

d) grip van de deelnemende partijen op de drie gemeenschappelijke regelingen.

3. Voor alle te ontwikkelen samenwerkingsscenario’s wordt een model uitgewerkt op basis waarvan de 

algemeen besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) op actieve wijze en 

op structurele basis bij de samenwerkingsorganisatie(s) betrokken worden en blijven.

4. De samenwerkingsscenario’s worden primair aan de hand van het geschetste toetsingskader beoordeeld. Bij 

de uitwerking van de scenario’s is ook aandacht voor het huisvestingsvraagstuk.

5. De algemeen besturen van GGD, RUD en VRZ zullen na een keuze voor een voorkeursscenario de algemeen 

besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) een besluit vragen over het 

uiteindelijke voorstel voor samenwerking.

Kennisgenomen van het besluit van de raadscommissie om de informatiebrief niet te bespreken in de 

gemeenteraad.

Kapelle 29-10-2019 Wij delen de algemeen besturen van GGD, RUD en VRZ mee dat wij instemmen met de 

bestuurlijke opdracht voor de genoemde verkenning en de daarbij te stellen randvoorwaarden 

en kaders zoals verwoord in het voorstel.

Evenals de Kring van secretarissen adviseren we voor de uit te werken 

samenwerkingsscenario’s een compleet toetsingskader vast te stellen bestaande uit:

Er is een toetsingskader toegevoegd aan de bestuurlijke opdracht die de te ontwikkelen 

samenwerkingsscenario’s toetst aan de hand van de volgende punten: 

a) kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

b) kosten voor de deelnemende partijen binnen de samenwerking;

c) continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid;

d) grip van de deelnemende partijen op de drie gemeenschappelijke regelingen
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- optimaliseren van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

- het verlagen van de kosten voor de deelnemende partijen binnen de samenwerking;

- het bieden van continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid.

De mening dat voor ieder uit te werken samenwerkingsscenario een model moet worden 

aangereikt op basis waarvan de algemeen besturen op actieve wijze en op structurele basis bij 

de samenwerkingsorganisatie(s) betrokken worden en blijven we delen met de Kring van 

secretarissen.

Evenals het standpunt de uit te werken samenwerkingsscenario’s in eerste aanleg primair te 

beoordelen aan de hand van het geschetste toetsingskader. Een eventueel 

huisvestingsvraagstuk komt, volgens ons, pas daarna aan de orde.

Voor alle te ontwikkelen samenwerkingsscenario’s wordt een model uitgewerkt op basis waarvan de algemeen 

besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) op actieve wijze en op structurele 

basis bij de samenwerkingsorganisatie(s) betrokken worden en blijven.

De samenwerkingsscenario’s worden primair aan de hand van het geschetste toetsingskader beoordeeld. Bij de 

uitwerking van de scenario’s is ook aandacht voor het huisvestingsvraagstuk.

Middelburg 10-10-2019 Allereerst merken wij op dat in onze ogen de nu voorliggende opdracht is verbeterd ten 

opzichte van het concept van voor de zomer. Wĳ hebben in die periode in de algemene 

besturen van de GGD, RUD en VRZ verschillende aandachtspunten ingebracht die gericht 

waren op het verduidelijken van het onderzoek, de betrokkenheid van de raden, het nastreven 

van lagere kosten als doel en de verwevenheid met het traject waarin de Zeeuwse 

samenwerking in het sociaal domein. Een aantal van die punten zien wij terug in de 

bestuurlijke opdracht, toch is er nog een aantal opmerkingen dat wij willen meegeven.

1. Wij stemmen in met de aangereikte voorlopige bestuursopdracht, waarbij wij nadrukkelijk 

aantekenen dat "samenwerken geen doel op zich is";

2. Wij stellen voor een concreet toetsingskader op te stellen voor de te onderzoeken 

scenario’s. Wij denken hierbij aan de volgende criteria, waaraan de alternatieven getoetst 

kunnen worden:

a) Optimaliseren van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

b) Het verlagen van de kosten voor de deelnemende partijen in de samenwerking;

c) Bieden van continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid.

3. Wij vragen u voor ieder uit te werken samenwerkingsscenario een model op te stellen 

waarin de algemeen besturen van de deelnemende partijen op actieve wijze en op structurele 

basis bij de samenwerkingsorganisaties(s) betrokken worden en blijven;

4. Wĳ stellen voor dat u de uit te werken samenwerkingsscenario’s in eerste aanleg primair 

beoordeelt aan de hand van het geschetste toetsingskader (onder 2). Een eventueel 

huisvestingsvraagstuk dat u schetst in uw opdracht komt wat ons betreft pas daarna aan de 

orde omdat het volgend zal zijn aan het gekozen scenario;

5. Ten aanzien van de besluitvorming over een te kiezen scenario zijn wij van mening dat de 

algemeen besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) in de 

samenwerking een besluit moet worden gevraagd over het uiteindelijke voorstel. Dat doen wij 

omdat bij (eventueel) groeiende samenwerkingsverbanden de democratische legitimiteit en 

de grip op het verlengd lokaal bestuur aan de orde zijn. Die aspecten zijn voor ons en de 

Middelburgse gemeenteraad van groot belang.

1. Samenwerking wordt nadrukkelijk niet gezien als een doel op zich, maar als een middel om de kwaliteit (van 

de producten en diensten ten behoeve van de deelnemende partijen en burgers), de continuïteit en de 

slagkracht van de drie gemeenschappelijke regelingen te versterken.

2. Er is een toetsingskader toegevoegd aan de bestuurlijke opdracht die de te ontwikkelen 

samenwerkingsscenario’s toetst aan de hand van de volgende punten: 

a) kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

b) kosten voor de deelnemende partijen binnen de samenwerking;

c) continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid;

d) grip van de deelnemende partijen op de drie gemeenschappelijke regelingen.

3. Voor alle te ontwikkelen samenwerkingsscenario’s wordt een model uitgewerkt op basis waarvan de 

algemeen besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) op actieve wijze en 

op structurele basis bij de samenwerkingsorganisatie(s) betrokken worden en blijven.

4. De samenwerkingsscenario’s worden primair aan de hand van het geschetste toetsingskader beoordeeld. Bij 

de uitwerking van de scenario’s is ook aandacht voor het huisvestingsvraagstuk.

5. De algemeen besturen van GGD, RUD en VRZ zullen na een keuze voor een voorkeursscenario de algemeen 

besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) een besluit vragen over het 

uiteindelijke voorstel voor samenwerking.

Noord-

Beveland

2-11-2019 Onze raad heeft kennisgenomen van de brief en besloten geen zienswijze of advies uit te 

brengen over de voorgenomen verkenning op de samenwerking. Wel wil de raad als 

aanbeveling meegeven een klankbordgroep in te stellen welke is samengesteld uit raadsleden, 

statenleden en leden vanuit het Algemeen bestuur van het waterschap, zodat er een breed 

draagvlak gecreëerd kan worden.

Kennisgenomen dat de gemeenteraad geen zienswijze of advies uitbrengt. 

De onafhankelijke procesbegeleider zal bij het opstellen van het procesvoorstel onderzoeken of het instellen van 

een gezamenlijke ‘raadsklankbordgroep’ (samengesteld uit raadsleden, leden van provinciale staten en leden van 

de algemene vergadering van het waterschap) helpend kan zijn in het proces van de verkenning.

Reimerswaal 9-10-2019 Op 30 augustus 2019 hebben wij uw verzoek ontvangen voor een reactie op de voorlopige 

bestuursopdracht voor het uitvoeren van een verkenning voor samenwerking tussen uw 

organisaties. Op zich wordt onderkend dat de talrijke (maatschappelijke) ontwikkelingen die 

Samenwerking wordt nadrukkelijk niet gezien als een doel op zich, maar als een middel om de kwaliteit (van de 

producten en diensten ten behoeve van de deelnemende partijen en burgers), de continuïteit en de slagkracht 

van de drie gemeenschappelijke regelingen te versterken.
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zich ook in de richting van de drie gemeenschappelijke regelingen aandienen een verkenning, 

zoals voorgesteld, rechtvaardigen. 

Daarbij wordt evenwel aangetekend, dat een samenwerking –in welk scenario dan ook- geen 

doel op zich kan zijn. In de voorlopige bestuursopdracht wordt daarover al het een en ander 

opgemerkt. Gesproken wordt o.a. over het versterken van de kwaliteit, continuïteit en 

slagkracht. In de definitieve versie van genoemde bestuursopdracht zien wij graag dat de 

volgende punten worden opgenomen.

Toetsingskader scenario’s

Voorgesteld wordt om de aan een eventuele samenwerking te verbinden doelen meer 

concreet en expliciet te benoemen en als ‘toetsingskader’ voor de genoemde uit te werken 

scenario’s te hanteren. Op deze wijze kunnen de uitkomsten van de scenario’s langs de lat van 

de geformuleerde doelen worden beoordeeld.

Daarbij worden als doelen van de samenwerking onderscheiden:

- Het optimaliseren van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten.

- Het verlagen van de kosten voor de deelnemende partijen in de samenwerking.

- Het bieden van continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid.

Wij verwachten dat de nader uit te werken scenario’s, zoals omschreven, zo concreet als 

mogelijk langs het toetsingskader van de hierboven omschreven doelen worden beoordeeld.

Huisvesting

Onderkend wordt dat de vraag hoe en waar de samenwerkende organisatie(s) gehuisvest zijn 

of worden een aanzienlijke (bestuurlijke) impact kan hebben. In de voorlopige bestuurlijke 

opdracht staat daarover opgenomen, dat zowel de GGD als VRZ momenteel een 

huisvestingsvraagstuk kennen voor de hoofdlocatie, waarbij een keuze dient te worden 

gemaakt over onder andere verbouw of nieuwbouw. Voor de RUD gaat huisvesting op termijn 

spelen. Geadviseerd wordt om de uit te werken samenwerkingsscenario’s in eerste aanleg 

primair te beoordelen aan de hand van het hierboven geschetste toetsingskader. Immers, de 

individuele scenario’s kunnen hun eigen specifieke invloed hebben op een bijbehorende 

optimale huisvestingsstrategie. Hierdoor wordt tevens voorkomen dat een objectieve 

beoordeling van de scenario’s bij aanvang van het proces wordt ‘vertroebeld’ door een 

mogelijk huisvestingsvraagstuk.

Het structureel in positie brengen van de algemeen besturen

In de voorlopige bestuursopdracht wordt -terecht- tevens aandacht besteed aan de positie en 

betrokkenheid van de algemeen besturen, meer bepaald de gemeenteraden, provinciale 

staten en de algemene vergadering van het waterschap, bij de processtappen en 

beslismomenten in deze. Daarbij wordt een verwijzing gemaakt naar de raadsklankbordgroep 

van de VRZ, die wordt gevraagd om hierin mee te denken. Wij onderkennen het belang in deze 

om de algemeen besturen tijdig en op een uniforme wijze te informeren, als ook in de 

gelegenheid te stellen om op actieve wijze inbreng te leveren in het proces.

Echter, de betrokkenheid vanuit de algemeen besturen moet verder reiken. Nadrukkelijk 

wordt voorgesteld om reeds bij het uitwerken en beoordelen van de diverse 

samenwerkingsscenario’s na te denken en daarover voorstellen aan te reiken, over de wijze 

waarop de algemeen besturen ook na de eventuele keuze voor een samenwerkingsscenario 

op actieve wijze structureel bij de samenwerkingsorganisatie(s) betrokken blijven. Wij 

onderkennen dat hieraan binnen de algemeen besturen een grote behoefte bestaat. Het is ons 

bekend dat hiermee binnen de gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden 

goede ervaringen zijn opgedaan. Het toetsingskader is daarbij tevens benut om de 

samenwerking gestructureerd te evalueren en te beoordelen.

Toetsingskader scenario’s 

Er is een toetsingskader toegevoegd aan de bestuurlijke opdracht die de te ontwikkelen 

samenwerkingsscenario’s toetst aan de hand van de volgende punten: 

a) kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

b) kosten voor de deelnemende partijen binnen de samenwerking;

c) continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid;

d) grip van de deelnemende partijen op de drie gemeenschappelijke regelingen

Huisvesting

De samenwerkingsscenario’s worden primair aan de hand van het geschetste toetsingskader beoordeeld. Bij de 

uitwerking van de scenario’s is ook aandacht voor het huisvestingsvraagstuk

Het structureel in positie brengen van de algemeen besturen

Voor alle te ontwikkelen samenwerkingsscenario’s wordt een model uitgewerkt op basis waarvan de algemeen 

besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) op actieve wijze en op structurele 

basis bij de samenwerkingsorganisatie(s) betrokken worden en blijven.

Samenstelling (bestuurlijke) voorbereidingscommissie

De huidige voorbereidingscommissie (gevormd door de voorzitters en directeuren van de drie 

gemeenschappelijke regelingen) gaat na vaststelling van de bestuurlijke opdracht verder als de 

begeleidingscommissie voor de producten die de onafhankelijke procesbegeleider oplevert aan de drie algemeen 

besturen. 

De begeleidingscommissie volgt het proces van de verkenning en bewaakt of deze binnen de gestelde 

randvoorwaarden en kaders wordt uitgevoerd door de externe en onafhankelijke procesbegeleider. Het 

eindrapport blijft het product van de procesbegeleider. De procesbegeleider zal de uitkomst van de verkenning 

presenteren aan de drie algemeen besturen. 

Naast de begeleidingscommissie wordt een ambtelijke klankbordgroep ingesteld bestaande uit 

vertegenwoordigers van de deelnemende partijen (eigen organisaties, gemeenten, provincie en waterschap), 

waaronder een gemeentesecretaris en een raadsgriffier. Deze ambtelijke klankbordgroep heeft een toetsende en 

spiegelende rol bij de verkenning van de samenwerking.
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Samenstelling (bestuurlijke) voorbereidingscommissie

De voorgestelde samenstelling van de (bestuurlijke) voorbereidingscommissie kan ertoe leiden 

dat de objectiviteit van de resultaten van de verkenning in twijfel wordt getrokken. Wij doen 

de suggestie om de samenstelling om die reden te heroverwegen.

Schouwen-

Duiveland

21-11-2019 1. In te stemmen met de aangereikte voorlopige bestuursopdracht, waarbij nadrukkelijk 

wordt aangetekend dat “samenwerken geen doel op zich is”;

2. Voor de uit te werken samenwerkingsscenario’s een concreet toetsingskader mee te 

geven voor de te onderzoeken scenario’s:

a) Optimaliseren van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

b) Het verlagen van de kosten voor de deelnemende partijen in de samenwerking;

c) Bieden van continuïteit door het verminderen van de organisatorische 

kwetsbaarheid.

3. Voor ieder uit te werken samenwerkingsscenario een model te vragen op basis waarvan 

de algemeen besturen op actieve wijze en op structurele basis bij de 

samenwerkingsorganisaties(s) betrokken worden en blijven.

4. De uit te werken samenwerkingsscenario’s in eerste aanleg primair te laten beoordelen 

aan de hand van het geschetste toetsingskader. Een eventueel huisvestingsvraagstuk 

komt pas daarna aan de orde en is volgend aan het gekozen voorkeursscenario.

5. Mee te geven dat de algemeen besturen van de deelnemende partijen in de 

samenwerking een besluit wordt gevraagd over het uiteindelijke voorstel.

1. Samenwerking wordt nadrukkelijk niet gezien als een doel op zich, maar als een middel om de kwaliteit (van 

de producten en diensten ten behoeve van de deelnemende partijen en burgers), de continuïteit en de 

slagkracht van de drie gemeenschappelijke regelingen te versterken.

2. Er is een toetsingskader toegevoegd aan de bestuurlijke opdracht die de te ontwikkelen 

samenwerkingsscenario’s toetst aan de hand van de volgende punten: 

a) kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

b) kosten voor de deelnemende partijen binnen de samenwerking;

c) continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid;

d) grip van de deelnemende partijen op de drie gemeenschappelijke regelingen.

3. Voor alle te ontwikkelen samenwerkingsscenario’s wordt een model uitgewerkt op basis waarvan de 

algemeen besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) op actieve wijze en 

op structurele basis bij de samenwerkingsorganisatie(s) betrokken worden en blijven.

4. De samenwerkingsscenario’s worden primair aan de hand van het geschetste toetsingskader beoordeeld. Bij 

de uitwerking van de scenario’s is ook aandacht voor het huisvestingsvraagstuk.

5. De algemeen besturen van GGD, RUD en VRZ zullen na een keuze voor een voorkeursscenario de algemeen 

besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) een besluit vragen over het 

uiteindelijke voorstel voor samenwerking.

Sluis 7-11-2019 Wij kunnen ons op hoofdlijnen vinden in de voorlopige bestuurlijke opdracht, maar willen deze 

graag op een aantal onderdelen aangescherpt zien. De samenwerking kan en mag geen doel 

op zich zijn. Vanzelfsprekend moet zijn dan de inhoudelijke meerwaarde van een mogelijke 

samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen leidend moet zijn.

We stemmen daarom in met de aangereikte voorlopige bestuursopdracht onder de 

voorwaarde dat aan de opdracht voor de verkenning en de randvoorwaarden enkele 

onderdelen worden toegevoegd.

- Voor de uit te werken samenwerkingsscenario’s dient een concreet toetsingskader 

vastgesteld te worden, waarin de volgende hoofdoelstellingen verwerkt moeten zijn:

a. Optimaliseren van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

b. Het verlagen van de kosten van de producten die opgeleverd wordt voor de deelnemende 

partijen binnen de samenwerking;

c. Bieden van continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid.

- Voor ieder uit te werken samenwerkingsscenario dient een model aangereikt te worden op 

basis waarvan de algemeen besturen op actieve wijze en op structurele basis bij de 

samenwerkingsorganisatie(s) betrokken worden en blijven;

- De uit te werken samenwerkingsscenario’s dienen in eerste aanleg primair beoordeeld te 

worden aan de hand van het geschetste toetsingskader. Een eventueel huisvestingsvraagstuk 

komt pas daarna aan de orde en is volgend aan het gekozen voorkeursscenario;

- Van de Algemeen Besturen van de deelnemende partijen wordt een besluit over het 

uiteindelijke voorstel gevraagd wat genomen is in samenwerking tussen de deelnemende 

besturen.

In de bestuurlijke opdracht worden ook randvoorwaarden en kaders genoemd. We gaan er 

van uit dat de reguliere werkzaamheden en dienstverlening van de drie gemeenschappelijke 

regelingen niet ten koste gaat van de werkzaamheden die verband houden met de uitwerking 

van het voorstel. 

Samenwerking wordt nadrukkelijk niet gezien als een doel op zich, maar als een middel om de kwaliteit (van de 

producten en diensten ten behoeve van de deelnemende partijen en burgers), de continuïteit en de slagkracht 

van de drie gemeenschappelijke regelingen te versterken.

- Er is een toetsingskader toegevoegd aan de bestuurlijke opdracht die de te ontwikkelen 

samenwerkingsscenario’s toetst aan de hand van de volgende punten: 

a) kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

b) kosten voor de deelnemende partijen binnen de samenwerking;

c) continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid;

d) grip van de deelnemende partijen op de drie gemeenschappelijke regelingen.

- Voor alle te ontwikkelen samenwerkingsscenario’s wordt een model uitgewerkt op basis waarvan de 

algemeen besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) op actieve wijze en 

op structurele basis bij de samenwerkingsorganisatie(s) betrokken worden en blijven.

- De samenwerkingsscenario’s worden primair aan de hand van het geschetste toetsingskader beoordeeld. Bij 

de uitwerking van de scenario’s is ook aandacht voor het huisvestingsvraagstuk.

- De algemeen besturen van GGD, RUD en VRZ zullen na een keuze voor een voorkeursscenario de algemeen 

besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) een besluit vragen over het 

uiteindelijke voorstel voor samenwerking.

Uitgangspunt bij de verkenning van de samenwerking is dat reguliere werkzaamheden en dienstverlening van de 

drie gemeenschappelijke regelingen niet ten koste gaan van de werkzaamheden die verband houden met de 

uitwerking van de bestuurlijke opdracht.
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Terneuzen 29-10-2019 Wij kunnen ons op hoofdlijnen vinden in de voorlopige bestuurlijke opdracht, maar willen deze 

graag op een aantal onderdelen aangescherpt zien. De inhoudelijk meerwaarde van een 

mogelijke samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen is leidend.

We stemmen daarom in met de aangereikte voorlopige bestuursopdracht onder de 

voorwaarde dat aan de opdracht voor verkenning en de randvoorwaarden enkele onderdelen 

worden toegevoegd.

Opdracht voor verkenning

We vragen u aan de 3 genoemde onderwerpen de volgende onderdelen toe te voegen:

1.a. stel voor de uit te werken samenwerkingsscenario’s (zoals verwoord in de opdracht voor 

verkenning) een concreet toetsingskader op, gebaseerd op de volgende hoofddoelstellingen:

- optimaliseren van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

- reductie van de kosten voor de te leveren producten en diensten;

- bieden van continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid;

1.b. beoordeel de nader uit te werken scenario’s, zoals omschreven, zo concreet als mogelijk 

aan het toetsingskader. Een eventueel huisvestingsvraagstuk is volgend aan het gekozen 

voorkeursscenario en komt daardoor pas in een later stadium aan de orde. 

2. reik voor ieder uit te werken samenwerkingsscenario een model aan op basis waarvan de 

gemeenteraden op actieve wijze en op structurele basis bij de samenwerkingsorganisatie(s) 

betrokken worden en blijven.

Randvoorwaarden en kaders

In de bestuurlijke opdracht worden ook randvoorwaarden en kaders genoemd. We vragen u 

hieraan toe te voegen dat de verkenning niet leidt tot vertraging of aanpassing van de 

reguliere werkzaamheden en dienstverlening van de drie gemeenschappelijke regelingen.

Opdracht voor verkenning

1a. Er is een toetsingskader toegevoegd aan de bestuurlijke opdracht die de te ontwikkelen 

samenwerkingsscenario’s toetst aan de hand van de volgende punten: 

a) kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

a) kosten voor de deelnemende partijen binnen de samenwerking;

b) continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid;

c) grip van de deelnemende partijen op de drie gemeenschappelijke regelingen.

1b. De samenwerkingsscenario’s worden primair aan de hand van het geschetste toetsingskader beoordeeld. Bij 

de uitwerking van de scenario’s is ook aandacht voor het huisvestingsvraagstuk.

2. Voor alle te ontwikkelen samenwerkingsscenario’s wordt een model uitgewerkt op basis waarvan de algemeen 

besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) op actieve wijze en op structurele 

basis bij de samenwerkingsorganisatie(s) betrokken worden en blijven.

Randvoorwaarden en kaders

Uitgangspunt bij de verkenning van de samenwerking is dat reguliere werkzaamheden en dienstverlening van de 

drie gemeenschappelijke regelingen niet ten koste gaan van de werkzaamheden die verband houden met de 

uitwerking van de bestuurlijke opdracht.

Tholen 17-9-2019 1. In te stemmen met de aangereikte voorlopige bestuursopdracht, waarbij nadrukkelijk wordt 

aangetekend dat “samenwerken geen doel op zich is”;

2. Voor de uit te werken samenwerkingsscenario’s een concreet toetsingskader meet te geven 

voor de te onderzoeken scenario’s, namelijk:

a. Optimaliseren van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

b. Het verlagen van de kosten voor de deelnemende partijen in de samenwerking;

c. Bieden van continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid.

3. Voor ieder uit te werken samenwerkingsscenario een model te vragen op basis waarvan de 

algemeen besturen op actieve wijze en op structurele basis bij de samenwerkingsorganisatie(s) 

betroken worden en blijven;

4. De uit te werken samenwerkingsscenario’s in eerste aanleg primair te laten beoordelen aan 

de hand van het geschetste toetsingskader. Een eventueel huisvestingsvraagstuk komt pas 

daarna aan de orde en is volgend aan het gekozen voorkeursscenario. 

5. Mee te geven dat de algemeen besturen van de deelnemende partijen in de samenwerking 

een besluit wordt gevraagd over het uiteindelijke voorstel;

6. De aangereikte “Informatiebrief verkenning samenwerking GGD, RUD en VRZ” aan de raad 

voor te leggen.

Enkele aandachtspunten betreffende het proces die wij als college eveneens onderkennen 

willen wij door middel van deze brief onder uw aandacht brengen: 

- Wij vinden het een goede zaak dat de verkenning plaatsvindt, echter, de hierboven 

genoemde randvoorwaarden achten wij essentieel; 

- Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning kan wellicht de samenwerking in de 

toekomst verbreed worden;

1. Samenwerking wordt nadrukkelijk niet gezien als een doel op zich, maar als een middel om de kwaliteit (van 

de producten en diensten ten behoeve van de deelnemende partijen en burgers), de continuïteit en de 

slagkracht van de drie gemeenschappelijke regelingen te versterken.

2. Er is een toetsingskader toegevoegd aan de bestuurlijke opdracht die de te ontwikkelen 

samenwerkingsscenario’s toetst aan de hand van de volgende punten: 

a) kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

b) kosten voor de deelnemende partijen binnen de samenwerking;

c) continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid;

d) grip van de deelnemende partijen op de drie gemeenschappelijke regelingen.

3. Voor alle te ontwikkelen samenwerkingsscenario’s wordt een model uitgewerkt op basis waarvan de 

algemeen besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) op actieve wijze en 

op structurele basis bij de samenwerkingsorganisatie(s) betrokken worden en blijven.

4. De samenwerkingsscenario’s worden primair aan de hand van het geschetste toetsingskader beoordeeld. Bij 

de uitwerking van de scenario’s is ook aandacht voor het huisvestingsvraagstuk.

5. De algemeen besturen van GGD, RUD en VRZ zullen na een keuze voor een voorkeursscenario de algemeen 

besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) een besluit vragen over het 

uiteindelijke voorstel voor samenwerking.

6. Kennisgenomen dat de informatiebrief over de verkenning van de samenwerking aan uw gemeenteraad is 

voorgelegd.

Kennisgenomen van de aanreikte aandachtspunten voor het proces. Deze zullen worden meegegeven aan de 

procesbegeleider bij het opstellen van het procesvoorstel.
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- Qua omvang wordt het een forse organisatie, die vanuit de eigenaren i.c. de gemeenten, wel 

bestuurbaar moet blijven. Dat moet goed bezien worden en daardoor moete de juiste 

voorwaarden worden gecreëerd. 

Veere 30-10-2019 We staan aan de vooravond van grote (maatschappelijke) ontwikkelingen. We vinden het goed 

dat de GGD, RUD en VRZ een verkenning willen uitvoeren naar een verder gaande 

samenwerking. Samenwerking vinden wij overigens geen doel op zich. 

In de aanleiding noemt u een doelstelling. Wij zouden de doelstelling graag concreet 

uitgewerkt en vertaald in een toetsingskader zien, waaraan de op te stellen scenario's 

gewogen kunnen worden: De doelen bevatten wat ons betreft dan in ieder geval:

-Het optimaliseren van de kwaliteit van te leveren producten en diensten;

-Het verlagen van de kosten voor de deelnemende partijen in de samenwerking;

-Het verlagen van de kwetsbaarheid door het bieden van continuïteit;

-Het verhogen van de grip op de drie samenwerkingsverbanden.

De afgelopen jaren lieten rapporten van de VZG en de rekenkamer zien dat de governance van 

de gemeenschappelijke regelingen beter moet. Grip wordt minder, omdat de taakuitvoering 

steeds verder weg komt te staan. Over grip wordt in de bestuursopdracht wel gesproken, 

maar wel extern gericht, doordat een grotere Zeeuwse organisatie in het land een serieuzer 

gesprekspartner kan zijn. Het gaat dan niet om de grip waar gemeenteraden om vragen. In de 

bestuursopdracht staan de drie GR-en centraal en de voordelen die daarbij zijn te behalen. Er 

is weinig tot geen aandacht voor de positie van de deelnemende gemeenten, al werken de 

voordelen indirect door naar de gemeenten, zeker als de samenwerking leidt tot lagere 

kosten.

Voor de samenwerking in de bedrijfsvoering kan ook gekeken worden naar een variant met 

een constructie waarin de bedrijfsvoeringstaken bij (samenwerkende) gemeenten wordt 

ondergebracht. Graag aandacht voor een dergelijk scenario.

U stelt dat zowel de GGD als de VRZ op dit moment een huisvestingsvraagstuk hebben. Wij 

vinden dat de opdracht en uit te werken scenario's primair over de samenwerking moet gaan. 

Het huisvestingsvraagstuk is een ander vraagstuk (weliswaar met raakvlakken). Het gevaar 

dreigt dat huisvesting leidend wordt en dat beïnvloed de verkenning naar samenwerking.

U kunt (nog) geen inschatting maken van de kosten, maar deze worden evenredig verdeeld 

onder de drie gemeenschappelijke regelingen. Wij gaan ervan uit dat u de kosten om dit 

onderzoek uit te voeren dekt uit bestaande middelen. Een extra bijdrage van de gemeenten is 

voor ons geen optie.

Tot slot. In de opdracht staan de gezamenlijke ontwikkelingen wel benoemd, maar niet de 

ontwikkelingen waar de afzonderlijke organisaties mee te maken hebben. Onderzoek 

uitvoering Sociaal Domein, Toekomstbestendige brandweerzorg bij de VRZ, etc. Ondanks dat 

deze ontwikkelingen de onderzoeksopdracht niet vereenvoudigen is het van belang dat de 

actoren in die processen ook op de hoogte zijn. Op enig moment komen deze verschillende 

trajecten immers allemaal tot besluitvorming.

Samenwerking wordt nadrukkelijk niet gezien als een doel op zich, maar als een middel om de kwaliteit (van de 

producten en diensten ten behoeve van de deelnemende partijen en burgers), de continuïteit en de slagkracht 

van de drie gemeenschappelijke regelingen te versterken.

Er is een toetsingskader toegevoegd aan de bestuurlijke opdracht die de te ontwikkelen 

samenwerkingsscenario’s toetst aan de hand van de volgende punten: 

a) kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

b) kosten voor de deelnemende partijen binnen de samenwerking;

c) continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid;

d) grip van de deelnemende partijen op de drie gemeenschappelijke regelingen.

In de bestuursopdracht wordt aandacht besteed aan de voordelen voor de deelnemende partijen. Bijvoorbeeld 

het door samenwerking kunnen versterken van de kwaliteit van de producten en diensten ten behoeve van de 

deelnemende partijen en burgers. Door het toevoegen van het toetsingskader worden alle scenario’s ook 

getoetst op de mate waarop de gemeenteraad grip houdt en heeft op de drie gemeenschappelijke regelingen. 

Bij de te ontwikkelen samenwerkingsscenario’s wordt een variant betrokken waarbij de bedrijfsvoering wordt 

samengevoegd. De manier waarop de bedrijfsvoering wordt samengevoegd dan wel waar de bedrijfsvoering 

wordt ondergebracht wordt hierbij onderzocht.

De samenwerkingsscenario’s worden primair aan de hand van het geschetste toetsingskader beoordeeld. Bij de 

uitwerking van de scenario’s is ook aandacht voor het huisvestingsvraagstuk

De kosten worden gelijk verdeeld over GGD, RUD en VRZ. Besluitvorming over de dekking van deze kosten vindt 

binnen iedere organisatie plaats op de hiervoor gebruikelijke wijze. Uitgangspunt is dat de kosten voor de 

verkenning worden gedekt uit bestaande middelen en geen extra bijdrage wordt gevraagd aan de deelnemende 

partijen.

De procesbegeleider zal bij de uitvoering van zijn opdracht rekening houden met de ontwikkelingen waar de 

afzonderlijke organisaties mee te maken hebben. 

Vlissingen 11-10-2019 Ons college kan instemmen met het verkennende onderzoek, maar heeft daarbij wel een 

aantal voorwaarden, wensen, kanttekeningen en overwegingen die wij u graag meegeven.
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Allereerst spreken wij onze nadrukkelijke verwachting uit dat dit onderzoek zorgvuldig wordt 

doorlopen. Een eventueel huisvestingsvraagstuk kan pas worden opgepakt en beoordeeld als 

de verkenning naar de samenwerking is afgerond. Een huisvestingsvraagstuk is op dit moment 

dan ook niet aan de orde.

In uw verkenning worden verschillende scenario’s uitgewerkt. Hierbij hoort een concreet 

toetsingskader aan de hand waarvan de scenario’s kunnen worden beoordeeld. Het 

toetsingskader moet toetsen op: kwaliteit van de te leveren producten en diensten, het 

verlagen van de kosten voor de deelnemende partijen in de samenwerking en het bieden van 

continuïteit door het verminderen van organisatorische kwetsbaarheid. 

Daarnaast vragen we aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening voor onze inwoners, 

waarbij de nabijheid van en toegang tot de diensten nadrukkelijk betrokken wordt.

In de aangekondigde omgevingsanalyse en krachtenveldanalyse moet nadrukkelijk de relatie 

gelegd worden met de ‘Zeeuwse samenwerking sociaal domein’ en de ontwikkelingen omtrent 

de DCMR. De uitkomsten van deze trajecten zijn input voor uw verkenning. Niet omgekeerd. 

We vragen u niet alleen te kijken naar ontwikkelingen en samenwerkingspartners binnen 

Zeeland: kijk ook over de provinciegrens heen. Wij gaan ervanuit dat zusterorganisaties buiten 

provinciegrenzen in beeld gebracht worden en betrokken worden bij de te onderzoeken 

scenario’s.

De wijze waarop de algemeen besturen actief en structureel betrokken worden en blijven is 

nadrukkelijk een aandachtspunt. Per samenwerkingsscenario willen we dat hiervoor een 

model wordt uitgewerkt. We zijn blij met de aandacht voor de rol en positie van raden en 

staten. Niet alleen betrokkenheid en draagvlak is hierbij van belang. Daarbij is ook aandacht 

nodig voor de formele rol van raden en staten. In het proces dient rekening gehouden te 

worden met een formeel besluit van alle deelnemende partijen over het uiteindelijke voorstel.

Bij de te onderzoeken scenario’s dient ook expliciet stilgestaan te worden bij de haalbaarheid 

vanuit wet- en regelgeving. De aanbestedingsrechtelijke aspecten kunnen per scenario 

verschillend zijn en moeten dus integraal worden meegenomen in dit onderzoek.

We vertrouwen erop dat de verkenning bijdraagt aan een zorgvuldige besluitvorming. En dat 

bij deze besluitvorming altijd het belang van de klant (onze inwoners!) op de eerste plaats 

komt.

De samenwerkingsscenario’s worden primair aan de hand van het toetsingskader beoordeeld. Bij de uitwerking 

van de scenario’s is ook aandacht voor het huisvestingsvraagstuk

Er is een toetsingskader toegevoegd aan de bestuurlijke opdracht die de te ontwikkelen 

samenwerkingsscenario’s toetst aan de hand van de volgende punten: 

a) kwaliteit van de te leveren producten en diensten;

b) kosten voor de deelnemende partijen binnen de samenwerking;

c) continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid;

d) grip van de deelnemende partijen op de drie gemeenschappelijke regelingen.

In de bestuurlijke opdracht wordt vermeld dat samenwerking onder andere tot doel heeft om de kwaliteit van de 

producten en diensten voor de deelnemende organisaties en burgers te versterken. Daarnaast wordt ook 

vermeld dat dat de uitvoering van het primaire proces zo dicht mogelijk bij de inwoners, gemeenten of bedrijven 

plaatsvindt.

De procesbegeleider zal bij de uitvoering van zijn opdracht rekening houden met de ontwikkelingen waar de 

afzonderlijke organisaties mee te maken hebben. Bijvoorbeeld: de ‘Zeeuwse samenwerking sociaal domein’ en 

de ontwikkelingen omtrent de DCMR. 

In de bestuurlijke opdracht wordt aangegeven dat met het versterken van de samenwerking een solide 

organisatie in Zeeland wordt beoogd, waarmee de positie van Zeeland op landelijk niveau wordt versterkt. 

Tijdens de verkenning worden ook ontwikkelingen binnen omliggende regio’s/ zusterorganisaties betrokken en 

gekeken wat de invloed hiervan is op de scenario’s.

Voor alle te ontwikkelen samenwerkingsscenario’s wordt een model uitgewerkt op basis waarvan de algemeen 

besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) op actieve wijze en op structurele 

basis bij de samenwerkingsorganisatie(s) betrokken worden en blijven.

De algemeen besturen van GGD, RUD en VRZ zullen na een keuze voor een voorkeursscenario de algemeen 

besturen van de deelnemende partijen (gemeenten, provincie en waterschap) een besluit vragen over het 

uiteindelijke voorstel voor samenwerking.

Bij het ontwikkelen van de samenwerkingsscenario’s wordt ook aandacht besteed aan de juridische 

consequenties c.q. haalbaarheid. De aanbestedingsrechtelijke aspecten worden hier ook bij betrokken.

Provincie 

Zeeland

24-9-2019 Wij kunnen instemmen met deze verkenning. We willen hierbij wel aandacht vragen voor het 

feit dat de GGD ook wordt betrokken bij een voorgenomen onderzoek van de gezamenlijke 

Zeeuwse gemeenten naar versterking van de Zeeuws brede governance op het sociaal domein. 

Ook dient rekening te worden gehouden met de speciale positie die wij als provincie hebben in 

dit proces. Naast deelnemer in de RUD Zeeland zijn wij namelijk ook financieel toezichthouder 

op de GGD en de VRZ, en heeft de Commissaris van de Koning een toezichthoudende taak bij 

de VRZ. 

De procesbegeleider zal bij de uitvoering van zijn opdracht rekening houden met de ontwikkelingen waar de 

afzonderlijke organisaties mee te maken hebben. Bijvoorbeeld het voorgenomen onderzoek van de gezamenlijke 

Zeeuwse gemeenten naar versterking van de Zeeuws brede governance op het sociaal domein.

Bij de uitvoering van de verkenning zal aandacht zijn de ‘speciale’ positie van de provincie en de cvdK.
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Voorts zijn wij benieuwd of er in den lande al voorbeelden van samenwerking van deze drie 

gemeenschappelijke regelingen bestaan. En als dat het geval is of daaruit leerpunten te halen 

zijn.

Verder hebben wij nota genomen van het voornemen dat de procesbegeleider gevraagd wordt 

om bij de processtappen en beslismomenten nadrukkelijk stil te staan bij de positie en rol van 

de gemeenteraden, provinciale staten en de algemene vergadering van het waterschap. 

In de informatiebrief staat verder dat de raadsklankbordgroep van VRZ wordt gevraagd om 

mee te denken over het proces van de verkenning en de betrokkenheid van de 

gemeenteraden hierbinnen en dat indien gewenst de raadsklankbordgroep voor dit specifieke 

onderwerp wordt aangevuld met andere gemeenteraadsleden en/of leden van Provinciale 

Staten en de algemene vergadering van het waterschap. Wij vertrouwen erop dat gedurende 

het proces Provinciale Staten bij gelegenheid tijdig in staat worden gesteld deel te nemen in 

de raadsklankbordgroep.

Wij hebben de informatiebrief doorgeleid aan Provinciale Staten.

In den lande zijn voorbeelden van samenwerking tussen veiligheidsregio’s en GGD-en. Leerpunten hieruit worden 

betrokken bij de verkenning.

De onafhankelijke procesbegeleider zal bij het opstellen van het procesvoorstel onderzoeken of het instellen van 

een gezamenlijke ‘raadsklankbordgroep’ (samengesteld uit raadsleden, leden van provinciale staten en leden van 

de algemene vergadering van het waterschap) helpend kan zijn in het proces van de verkenning.

Waterschap 

Scheldestromen

21-11-2019 Samenwerking tussen Zeeuwse overheidsorganisaties, zowel ambtelijk als bestuurlijk, juichen

wij van harte toe. Niet alleen schept het mogelijkheden voor een betere inhoudelijke 

afstemming in het primaire proces en efficiencyvoordelen in de bedrijfsvoering, maar ook is te 

voorzien dat dit leidt tot een meer intensieve samenwerking en kruisbestuiving tussen diverse 

actoren. Wellicht leidt dit tot nieuwe ideeën en mogelijkheden in de toekomst. Maar 

samenwerking is niet per sé gemakkelijk. Het vraagt begrip, tolerantie voor diversiteit, 

vertrouwen en breed draagvlak voor het gezamenlijke doel. Dit zijn zaken die niet van de een 

op de andere dag gerealiseerd zijn en vergen vaak een lange adem. Het is goed om u hier 

bewust van te zijn voorafgaand aan de verkenning. Meer concreet hebben wij de volgende 

aandachtspunten cq. aanbevelingen ten aanzien van de verkenning samenwerking GGD, RUD 

en VRZ.

-Voor een kansrijke samenwerking zijn de volgende voorwaarden noodzakelijk; een 

gezamenlijke ambitie, oog voor elkaars belangen, aandacht voor de relatie tussen de partners, 

een strakke en lichte organisatie en een continue aandacht voor het samenwerkingsproces. 

Wij adviseren u deze voorwaarden mee te nemen in uw verkenning;

-Uit het oogpunt van kostenbesparing zou ons inziens de optie opengehouden moeten worden 

om diensten af te nemen van de partners, bijvoorbeeld op het vlak van de PIOFACH;

- Ongeacht de vorm die eventuele samenwerking gaat aannemen, is de juridische verankering

van afspraken van belang, onder andere ten aanzien van de financiering en de governance;

- Bij de samenwerking tussen de gemeenschappelijke regelingen dienen de tekst en de 

doelstellingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in acht te worden genomen. 

Let hierbij op de op stapel staande wijziging van de Wgr. Voorkomen dient bijvoorbeeld te 

worden, dat de afstand tot de bestuursorganen van de deelnemende overheidsorganisaties 

(gemeenten, provincie en waterschap) vergroot wordt;

- De samenwerking mag er niet toe leiden dat er vervlechting van kosten optreedt, op een 

zodanige manier dat kosten niet meer kunnen worden toegerekend aan de afzonderlijke 

gemeenschappelijke regelingen. Transparantie is hierbij van groot belang;

- Het is verstandig vooraf een plafondbedrag voor het onderzoek op te nemen en afspraken te

maken over wat te doen bij (dreigende) overschrijding van dit bedrag.

De onafhankelijk procesbegeleider zal bij het opstellen van het procesvoorstel, maar ook tijdens de verkenning, 

aandacht besteden aan aspecten zoals begrip, tolerantie voor diversiteit, vertrouwen en breed draagvlak voor 

het gezamenlijke doel. 

- De onafhankelijk procesbegeleider zal deze voorwaarden betrekken bij de verkenning van de samenwerking.

- Er worden verschillende scenario’s voor samenwerking onderzocht. Hierbij wordt ook gekeken naar een variant 

waarbij de bedrijfsvoering (PIOFACH-taken) van de drie gemeenschappelijke regelingen wordt samengevoegd. 

- Bij de te ontwikkelen scenario’s voor samenwerking is onder meer aandacht voor de governance en de 

financiële en juridische aspecten. 

- Bij de verkenning en te ontwikkelen scenario’s voor samenwerking wordt rekening gehouden met juridische 

aspecten van de mogelijke samenwerking. Daarnaast worden de scenario’s aan de hand van een toetsingskader 

getoetst op diverse aspecten, waaronder: grip van de deelnemende partijen op de drie gemeenschappelijke 

regelingen.

- Bij de te ontwikkelen scenario’s voor samenwerking wordt de financiering uitgewerkt. 

- Na besluitvorming over het procesvoorstel van de onafhankelijk procesbegeleider zijn de financiële 

consequenties voor de verkenning bekend.


