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Regionale samenwerking

Wat is regionale samenwerking?
Gemeenten dragen zorg voor allerlei vraagstukken binnen de eigen gemeentegrenzen, maar zoeken
ook de samenwerking met de regio. ln sommige gevallen is het raadzaam om een probleem op te
lossen met een andere gemeenten of een project te ontwikkelen met een organisatie die meer kennis
of expertise heeft op een bepaald gebied. ln dergel'rjke gevallen gaat een gemeente een
sa menwerkingsverband aan.

Waarom bestaat er regionale samenwerking?
Gemeenten maken een weloverwogen keuze om met andere part¡jen samen te werken. Bepaalde
maatschappelijke vraagstukken kunnen effectiever, efficiënter (lagere kosten voor de samenleving) en
de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers verbeteren indien er gezamenlijk wordt opgetreden.l
Er kunnen meerdere redenen ten grondslag liggen bij het aangaan van regionale samenwerking. Het

kan onder meer te maken hebben met de grootte of het aantal inwoners van een gemeente, de

financiële mogelijkheden van een gemeente of de wens van de Rijksoverheid of provincies om samen

problemen aan te pakken. Soms is deze keus praktisch en een direct gevolg van het eindigen van de
gemeentegrens; een natuurgebied kan bijvoorbeeld binnen verschillende gemeenten vallen. Deze

beweegredenen-kunnen op hoofdlijnen worden gecategoriseerd in zeven verschillende redenen om

te gaan samenwerken2:

1. De (potentiële) kosten voor een project of dienst zijn soms niet op te brengen door één
afzonderlijke gemeente. Door de krachten te bundelen, is het mogelijk om op grotere schaal
en tegen lagere kosten diensten in te kopen. Een actueel voorbeeld is de inkoop van
gespecialiseerde jeugdzorg.

2. Voor zeer gespecialiseerde taken is soms te weinig specialistische kennis in
huis. Denk bijvoorbeeld aan het milieutoezicht op zeer brandgevaarlijke industrie in het
kader van de omgevingsdiensten.

3. Bij de publieke opgave willen betrokken partners soms alleen met overheden
gezamenlijk spreken. Regionale werkgevers willen bijvoorbeeld niet door zeven afzonderlijke
gemeenten worden benaderd voor de opname van arbeidsgehandicapten.

4. De effecten van overheidshandelen overschrijden soms de gemeentegrenzen. Dit is
bijvoorbeeld aan de orde bij natuur- en recreatieschappen.

5. Door samenwerking is soms betere en goedkopere taakuitvoering mogelijk is. Dit speelt
bijvoorbeeld bij contracten ten aanzien van vuilophaaldiensten.

6. Samen sta je sterker. Het is mogelijk om samen als sterkere actor op treden: bijvoorbeeld
r¡chting de landelijke politiek of pr¡vate aanbieders van voorzieningen. Dit gebeurt onder
meer bij gemeenschappelijke belastingkantoren.

7. Vanuit de landelijke pol¡t¡ek of provincie wordt een samenwerking soms bij wet verplicht
gesteld. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidsregio's, de regionale gezondheidsdiensten en de

verplichte indeling van gemeenten bij de inkoop van zware jeugdzorg.

1 Rapport VNG lntergemeentelijke samenwerking) pagina 7
2 Grip op regionale samenwerking, noemt 6 redenen p. 20
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Welke verschillende vormen van regionale samenwerking zijn er?
Er bestaan verschillende vormen en niveaus van samenwerking die gemeenten aan gaan. Als de
gemeente samenwerkt met private partijen of particulieren, is er sprake van publiek-privote
samenwerking. De andere var¡ant is bestuurlijke samenwerking, d¡t houdt in dat gemeenten
samenwerken met andere gemeenten of overheden. Bestuurl'rjke samenwerking kan in twee vormen
plaatsvinden; intergemeentelijk en interbestuurl'rjk. lntergemeentel¡jke samenwerking houdt in dat
uitsluitend gemeentebesturen samenwerken. lndien er tussen verschillende bestuurslagen wordt
samengewerkt, spreekt men van een interbestuurlijke samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan

belastingsamenwerking (vaak met een waterschap) of de omgevingsdienst (met de provincie en soms
ook een waterschap).
Bestuurlijke samenwerking kent een eigenstandige publiek- of privaatrechteli¡ke rechtsvorm. lndien

er een publiekrechtelijke vorm wordt gegeven aan een samenwerkingsverband, spreekt men van een

gemeenschappelijke regeling.3 Een voorbeeld hiervan is een veiligheidsregio. De privaatrechtelijke

equivalent is vaak vormgegeven via overeenkomsten of statuten. a

Gemeenschappelijke regelingen
Sinds l januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) gewijzigd. Door deze wet
kunnen gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies.
De WGR onderscheidt vijf verschillende vormen van intergemeentelijke samenwerkingen. Deze

vormen verschillen van elkaar in de organen die worden ingesteld en het wel of niet hebben van
rechtspersoonlijkheid. De WGR kent de volgende vijf vormen van intergemeentelijke samenwerkings:

L. de regeling zonder meer;

2. de centrumgemeente;

3. een gemeenschappelijk orgaan;

4. de bedrijfsvoeringsorganisatie

5. een openbaar lichaam

De regeling zonder meer
De 'Regeling zonder mee/ is een lichte vorm van samenwerking tussen gemeenten, waar delegeren
en mandateren niet aan de orde is. Denk hierbij aan convenanten, intentieovereenkomsten,
bestuursafspraken e.d. Daarin wordt geregeld de intentie tot samenwerking evenals het doel, de aard
en de wijze waarop deze zal plaatsvinden.

De centrumgemeente
De deelnemende gemeenten brengen taken onder bij de centrumgemeente, die in opdracht van de
andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan

de centrumgemeente. De centrumgemeente is vooral een passende samenwerkingsvorm als een
gemeente voor een bepaalde taak de werkprocessen goed op orde heeft. Zo maken gemeenten
gebruik van de specifieke sterke punten en expertise van één van de partners.

Een gemeenschappelijk orgaan
Een Gemeenschappelijk orgaan is een lichtere vorm van samenwerking en heeft alleen een Dagelijks
Bestuur, zodat sterkere sturing vanuit de afzonderlijke gemeenten vereist is. Deze variant wordt wel

3 Grip op regionale samenwerking, p. 9
a Grip op regionale samenwerking, p L4
s Riiksoverheid
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gebruikt voor enkelvoudige samenwerking of voor afstemming. Het gaat dan vaak om een
Gemeenschappelijke Regeling (GR) die voor één bepaald beleidsterrein gericht is op visievorming en
onderlinge afstemming, b'rjvoorbeeld op het terrein van welzijn of huisvesting.

De bedrijfsvoering organisatie
De bedr'rjfsvoering organisatie kan uitsluitend worden ingesteld bij zogenoemde collegeregelingen,
regeling waaraan uitsluitend colleges van burgemeester en wethouders (of gedeputeerde staten resp.
het dagelijks bestuur van een waterschap) deelnemen.

Een openbaar lichaam
Een openbaar lichaam heeft rechtspersoonlijkheid zodat het zelfstandig kan optreden. Gemeenten
die deelnemen aan een openbaar lichaam kunnen taken en bevoegdheden delegeren aan het
openbaar lichaam. ln principe kunnen vrijwel alle taken worden overgedragen, zowel raadstaken als
collegetaken. ln de praktijk wordt deze variant vaak gebruikt voor regionale samenwerking,
samenwerking bij politiek gevoelige taken en bij uitvoerende taken.
Het openbaar lichaam en de bedrijfsvoering organisatie zijn de twee vormen met
rechtspersoonlijkheid. Het verschil tussen deze 2 vormen is dat de bedrijfsvoering organisatie een

enkelvoudig, ongeleed (1 orgaan) bestuur heeft. Het openbaar lichaam heeft een geleed bestuur
(algemeen en dagelijks bestuur en een voorzitter). Door het ongelede bestuur geldt een beperking
voor de overdracht van taken aan een bedr'rjfsvoering organisatie. Deze kan alleen gebruikt worden

voor taken op het terrein van bedrijfsvoering of eenvoudige uitvoering.

Welke rol heeft de raad bij regionale samenwerking?
Als raadslid heeft u een belangrijke democratische verantwoordelijkheid voor het overheidshandelen

binnen uw gemeente. Die verantwoordelijkheid verandert niet als ervoor wordt gekozen om

gemeentelijke bevoegdheden voor beleidsbepaling of taakuitvoering naar een regionaal

samenwerkingsverband te mandateren of te delegeren. U blijft formeel kadersteller, controleur en

volksvertegenwoordiger. 6 De raad blijft het orgaan dat zorgt voor de democratische legitimatie van

de uitoefening van publieke taken van de eigen gemeente, ook als dit handelen wordt vormgegeven

binnen een samenwerking.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren heeft de raad in eerste instantie informatie nodig over de

stand van zaken van het samenwerkingsverband. Het college en het bestuur van een GR met

rechtspersoonlijkheid hebben informatieplichten richting de raad. lndien de raad vragen heeft of het

niet eens is met bepaalde ontwikkelingen kan men de betrokken personen of organen ter
verantwoording roepen. De raad kan vervolgens besluiten in te grijpen door bijvoorbeeld een motie

aan te nemen of zelfs te besluiten uit het samenwerkingsverband te stappen.

6 Grip op regionale samenwerking p. 9
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Schema 2 Rolvan de raad bij regionale samenwerking

Bron: Grip op regionale samenwerking pagina 39

Wilt u meer lezen en meer informatie over regionale samenwerking?
. lntergemeentelijke samenwerking toegepast; Handreiking voor toepassing van de Wet.

gemeenschappelijke regelingen. Vereniging van Nederlandse Gemeenten,2OI5.

. Grip op regionale samenwerking; Handreiking voor gemeenteraadsleden en griffiers. De

Greef & Stolk,20t5.
¡ Wetgemeenschappeliike reselinsen

o Riiksoverheid

o Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Verwerkingsvragen
- ln welke samenwerkingsverbanden is mijn gemeente betrokken?

- Op welke manier kan ik informatie inwinnen over een samenwerkingsverband?

- Hoe wordt er richting de raad gecommuniceerd over de werking en ontwikkelingen van de
samenwerking?

- Op welk moment kan ik informatie inwinnen over een samenwerkingsverband zodat ik tijdig
invloed kan uitoefenen?

- Welke taken en verantwoordelijkheden heb ik als raadslid bij dit samenwerkingsverband?
- Wat zijn de belangen van de andere partüen in dit samenwerkingsverband en zijn die gel'ljk

aan die van rrrijlr gerrreelrte?
- Op welke momenten wordt voor aanpassingen input van de raden verwacht en verwerkt?

. opvàttingen

. M0tie5

. Kadenlelling
' 0p¿eggen verlrouwen begtuur
' 0pzeggen sarnenwerking

I Stur€n

al


