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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Met deze brief wil ik u informeren over de ontwikkelingen binnen het SWW verband. 

Zoals bekend hebben de drie gemeenteraden van de gemeenten Stichtse Vecht, Weespen 
Wijdemeren (SWW) medio 2013 besloten tot het aangaan van een samenwerkingsverband 
waar het gaat om afstemming van beleid en om het behalen van efficiencywinst in de 
bedrijfsvoering. Besloten is dat de gemeenten een 'congruent samenwerkingsverband' 
vormen in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein. 

In de loop der tijd is het politieke speelveld veranderd, waardoor deze zomer de behoefte 
ontstond aan heroriëntatie en herdefinitie van de samenwerking. 

De uitkomst hiervan is dat de colleges van de drie gemeenten unaniem tot het standpunt zijn 
gekomen dat het zogenaamde 'scenario 2' een realistische en verstandige keuze is: 

De drie gemeenten gaan door met de huidige taken die in het SWW verband zijn opgenomen tot 
uiterlijk 1 januari 2018 . In de tussentijd hebben de drie gemeenten de vrijheid om andere vormen van 
samenwerking te onderzoeken en/of te organiseren. Mocht één van de gemeenten besluiten om een 
taak elders of anders te organiseren, dan zullen de partijen met elkaar in overleg treden op basis van 
de in de gemeenschappelijke regeling gemaakte afspraken. Een verdere doorontwikkeling van de 
samenwerking is dus niet langer het doel en van een 'robuuste samenwerking' zoals bedoeld in het 
raadsbesluit van juli 2013 is niet langer sprake. De voortzetting van de samenwerking is er op gericht 
om de investeringen (in tijd en geld) in het samenwerkingsverband te laten renderen , maar met een 
realistisch oog voor de toekomst. 

In bijgesloten brief informeren wij u over de afwegingen en de vervolgstappen die nu worden 
gezet. 
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Door deze keuze krijgen de gemeenten de ruimte om zich de komende periode te beraden 
op (de behoefte aan) nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Met vriendelijke groet, 

eren, 

Drs. M.E. Smit 

Bijlage bij deze brief: 1 
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Raadsbrief inzake voortzetting samenwerking in SWW verband 

1. Aanleiding 

Medio 2013 hebben de drie gemeenteraden van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en 

Wijdemeren (SWW) besloten tot het aangaan van een samenwerkingsverband waar het gaat om 

afstemming van beleid en om het behalen van efficiencywinst in de bedrijfsvoering. Besloten is dat de 

gemeenten een 'congruent samenwerkingsverband' vormen in het kader van de decentralisaties in het 

sociaal domein. Tevens is besloten dat de samenwerking niet tot doel heeft om te komen tot een 

herindeling van de drie gemeenten. 


Weesp, Wijdemeren en Stichse Vecht werken sindsdien samen aan een gezamenlijke agenda. 

De drie gemeenten zijn vol enthousiasme gestart aan de samenwerking . Geconstateerd mag worden 

dat er mooie resultaten zijn geboekt. Er moet echter ook geconstateerd worden dat niet alle 

oorspronkelijke ambities zijn behaald. 


De verklaring hiervoor ligt in het feit dat er sinds de start sprake is van een veranderd politiek 

speelveld, waardoor het perspectief van de samenwerking onzeker is geworden. Na de gemeentelijke 

en provinciale verkiezingen wordt er vanuit de provincies Noord Holland en Utrecht, maar ook lokaal , 

anders naar de samenwerking SWW gekeken. De gemeente Wijdemeren heeft na de verkiezingen 

van 2014 besloten zich te oriënteren op een fusie met Hilversum. Deze fusie zou mogelijk plaats 

moeten vinden per 1 januari 2019 of 2020 op basis van een bestuurskrachtmeting. Door deze 

ontwikkeling is de behoefte ontstaan aan herdefinitie en bevestiging van de samenwerking. De 

gevoelens van de drie colleges en de raden zijn gepeild, waarna de colleges zijn gekomen tot een 

eenduidig standpunt om over te gaan tot het zogenaamde 'scenario 2.': 


Scenario 2: 

De drie gemeenten gaan door met de huidige taken die in het SWW verband zijn opgenomen tot 
uiterlijk 1 januari 2018. In de tussentijd hebben de drie gemeenten de vrijheid om andere vormen van 
samenwerking te onderzoeken en/of te organiseren. Mocht één van de gemeenten besluiten om een 
taak elders of anders te organiseren, dan zullen de partijen met elkaar in overleg treden op basis van 
de in de gemeenschappelijke regeling gemaakte afspraken. Een verdere doorontwikkeling van de 
samenwerking is dus niet langer het doel en van een 'robuuste samenwerking ' zoals bedoeld in het 
raadsbesluit van juli 2013 is niet langer sprake. De voortzetting van de samenwerking is er op gericht 
om de investeringen (in tijd en geld) in het samenwerkingsverband te laten renderen, maar met een 
realistisch oog voor de toekomst. 



In deze notitie lichten wij het standpunt van de colleges over de voortzetting van de toekomstige 
samenwerking toe. 

2. Toelichting standpunt met betrekking tot de toekomst van de samenwerking SWW 

Er zijn drie scenario's besproken in de colleges van Stichtse Vecht en Weesp. Het college van 
Wijdemeren heeft ervoor gekozen deze scenario's niet te bespreken, omdat voor dit college de 
probleemstelling zich niet in deze vorm voordeed. De scenario's zijn: 

1. 	 stoppen met de SWW samenwerking; 
2. 	 doorgaan met lopende taken waarop wordt samengewerkt tot het moment dat Wijdemeren gaat 

fuseren, waarbij de gemeenten de vrijheid hebben om andere vormen van samenwerking te 
onderzoeken en/of te organiseren; 

3. 	 met de huidige taken waarop wordt samengewerkt doorgaan en verdere groei stimuleren: een 
zogenaamde nieuwe start en als SWW verband een partnerschap aangaan met Hilversum. 

Na zorgvuldig overleg in de colleges en in de Beleidsgroep SWW is het unanieme standpunt om over 
te gaan tot scenario 2. De volgende argumentatie ligt hieraan ten grondslag: 

De meerderheid van de raad van Wijdemeren heeft de wens uitgesproken uiteindelijk te willen 
komen tot een fusie met Hilversum en Weesp, per 1 januari 2019 of 1 januari 2020. Dit standpunt 
wordt onder andere als volgt verwoord in de Wijdemeerse zienswijze op het rapport van de 
verkenners van de provincie Noord-Holland: 

'Wij constateren dat er nu, met name in het sociaal domein, een overlap aan samenwerking is in 
de twee regio's. Op een aantal terreinen werken wij zowel samen met de Gooi en Vechtstreek als 
met Stichtse Vecht en soms breder met Utrecht-West. Wij vinden dat als permanente situatie (nl: 
geen doorgang provinciale fusie) niet efficiënt, onnodig bureaucratisch en onvoldoende 
transparant." 

Hilversum heeft in het overleg met de SWW gemeenten, in de Beleidsgroep van 25 augustus j.l. , 
aangegeven dat zij geen aanleiding ziet voor een formeel samenwerkingsverband met SWW, 
naast het reeds bestaande samenwerkingsverband van de regio Gooi en Vechtstreek. Hilversum 
ziet dit niet voldoende in overeenstemming met haar rol als centrumgemeente in de Gooi en 
Vechtstreek. Mochten er voordelen zijn, dan staat zij wel open voor incidentele samenwerking op 
het niveau van de bedrijfsvoering. Zo is er overeenstemming over het gezamenlijk gebruiken en 
exploiteren van een EHRM systeem door de SWW gemeenten en Hilversum. 

Ten aanzien van de samenwerking van het SWW verband met Hilversum kan geconstateerd worden 
dat voor een intensieve samenwerking onvoldoende draagvlak is. 

Het standpunt van de gemeente Stichtse Vecht is door de burgemeester verwoord in zijn 1 00 dagen 
brief aan de gemeenteraad: 

"Onze positie in de regio doet er toe .... Op dit moment wordt vanuit Stichtse Vecht al in veel 
verschillende samenstellingen in de regio samengewerkt. In het bijzonder noem ik daarbij de 
samenwerking met Weesp en Wijdemeren (SWW). Het is me opgevallen dat we in de afgelopen jaren 
veel geld en energie hebben geïnvesteerd in deze samenwerking. Die investeringen zijn zeker niet 
zonder resultaat, de op uitvoering gerichte samenwerking is veel verder dan ik aanvankelijk dacht. Met 
behoud van de voor u zo belangrijke beleidsruimte heeft u al flinke stappen gezet. Ook heeft de 
uitbreiding van de samenwerking die nog op stapel staat op het gebied van belastingsamenwerking, 
personeelsadministratie en salarisadministratie grote financiële voordelen voor onze bedrijfsvoering en 
dus onze inwoners. 

Toch merk ik dat er in de raad aarzelingen zijn met betrekking tot de samenwerking binnen SWW 
verband. Aarzelingen die worden ingegeven door de politieke dynamiek en huidige positionering van 
de gemeente Wijdemeren. " 



Het standpunt van Stichtse Vecht is dat de gewijzigde koers van Wijdemeren na de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen (namelijk richting fusie met Hilversum) betekenis heeft voor Stichtse 
Vecht. Dit noopt tot heroriëntatie op de toekomst na 2018. 

Weesp heeft aangegeven dat zij samenwerking met andere gemeente(n) nodig acht. Weesp heeft 
ook altijd vol ingezet op een intensieve samenwerking met Stichtse Vecht en Wijdemeren . Zoals dit 
ook verwoord is in de zienswijze op het rapport van de verkenners: 

'De gemeente Weesp is zich er terdege van bewust dat zij, gezien de omvang van de gemeente, niet 
in staat zal zijn alle op de gemeente afkomende taken zelfstandig uit te kunnen voeren. Dáárom is ook 
naast de samenwerking in de Gooi en Vechtstreek de samenwerking aangegaan met de gemeenten 
Stichtse Vecht en Wij"demeren. Het advies van de verkenners om deze samenwerking niet verder te 
intensiveren, kunnen wij dan ook niet volgen. ' 

Gelet op de huidige politieke realiteit zal ook de gemeente Weesp zich moeten heroriënteren op haar 
bestuurlijke toekomst. Hiervoor wordt de komende periode het gesprek aangegaan met de 
gemeenteraad. 

3. Gevolgen voor keuze scenario 2 

Kiezen voor scenario 2 betekent, dat de drie gemeenten doorgaan met de huidige taken die in het 
SWW verband zijn opgenomen tot uiterlijk 1 januari 2018. In tussentijd hebben de drie gemeenten de 
vrijheid om andere vormen van samenwerking te onderzoeken en/of te organiseren. Mocht één van de 
gemeenten besluiten om een taak elders of anders te organiseren, dan zullen de partijen met elkaar in 
overleg treden op basis van de in de gemeenschappelijke regeling gemaakte afspraken. Een verdere 
doorontwikkeling van de samenwerking is dus niet langer het doel en van een 'robuuste 
samenwerking' zoals bedoeld in het raadsbesluit van juli 2013 is niet langer sprake. De voortzetting 
van de samenwerking is er op gericht om de investeringen (in tijd en geld) in het 
samenwerkingsverband te laten renderen, maar met een realistisch oog voor de toekomst. 

3.1 Taken in SWW verband tot 1 januari 2018 

De volgende taken worden momenteel in het SWW verband uitgevoerd: 

Sociaal domein, belastingen en BOA (handhaving Drank en Horeca wetgeving). 


Voor de volgende onderwerpen geldt dat zij al wel (in meerdere of minder mate) zijn voorbereid, maar 

dat besluitvorming door de colleges nog niet heeft plaatsgevonden: salarisadministratie en EHRM, 

FG/BIG, BGT, gegevensbeheer openbare ruimte, Flora en faunawet en installatieverantwoordelijke. 


De keuze voor scenario 2 maakt, dat voor deze taken beoordeeld moet worden of het verstandig is 

deze in het SWW verband te blijven uitvoeren of zelfs verder te ontwikkelen . Daarover kunnen we op 

dit moment geen eenduidig advies geven. Voorgesteld wordt om de komende periode tot en met 

november 2015 te benutten om in goed gezamenlijk overleg tussen de drie gemeenten te kijken wat 

hierin realistisch en wenselijk is. 


Leidraad bij deze afweging is: 

ContinuHeit van de dienstverlening aan de inwoners, 
Continuïteit van de bedrijfsvoering in de drie gemeenten, 
Financiële aspecten, 
Duidelijkheid voor de organisaties (medewerkers) van de drie gemeenten, 
Duidelijkheid en continuHeit richting externe partners, 
Mogelijkheid om samenwerking met andere partners aan te gaan. 


