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Voorwoord 

 

Beste lezer, 

Het is geen gemakkelijke opgave, dagelijks de vraag te pareren: ‘is je scriptie al af?’. Het is een 

magische vraag. Je kan er gewoon ‘nee’ op zeggen. Maar toch doe je dat niet. Een raar soort 

verantwoordingsgevoel maakt zich van je meester en leidt tot een geraaskal van zeker een 

minuut. Samenvatting: ‘Nee, maar het gaat de goede kant op’.  Neem dan ook van mij aan: begin 

niet met fulltime werken voor de scriptie is voltooid. Als voorzitter van FNV Jong, te midden van 

crises in Nederland én in de vakbeweging, bleek het soms ondoenlijk ook nog een scriptie te 

schrijven.  

Toch is het na ruim een jaar nu eindelijk zover. Voor u ligt het onderzoeksrapport: ‘Gemeenten, 

werkt dat samen?’. Een onderzoek naar de rol van kostenbesparingen en  andere factoren voor 

intergemeentelijke samenwerking. Naar mate ik verder kwam in dit onderzoek begon ik 

paralellen te zien tussen de vraag ‘is je scriptie al af?’ en de vraag die ik regelmatig bij de 

gemeente Haarlemmermeer stelde: ‘worden er echt kosten bespaard met samenwerking?’. 

Alleen een ‘nee’ zou niet volstaan, maar een volmondig ‘ja’ kan het ook zeker niet zijn. Veel tekst 

en weinig substantie is het gevolg. Samenvatting: ‘Nee, maar het gaat de goede kant op’. 

Desondanks zal ik u spoedig na het lezen van dit voorwoord deelgenoot maken van het hele 

verhaal.  

Dit onderzoek is de afsluiting van een tijdperk. Cliché, maar waar. Het is het sluitstuk van mijn 

master Bestuur & Beleid, het sluitstuk van mijn studerende leven en het sluitstuk van mijn 

bestaan als stapelaar. Kortom, van mavo tot master.  Ik ben daar ontzettend trots op. Deze 

scriptie draag ik dan ook met liefde op aan mijn ouders. Ondanks de grote verschillen tussen mij 

en hen heb ik altijd kunnen rekenen op hun warme steun bij alle keuzes in mijn studie en in mijn 

leven.   

Dit onderzoek zou er niet zijn geweest zonder een aantal belangrijke mensen. Allereerst ben ik 

veel dank verschuldigd aan Harmen Binnema, mijn begeleider bij de universiteit. Zijn humor, 

scherpte en behulpzame begeleiding maakte hem tot de prettigste begeleider die ik me maar kon 

wensen. Onze intermezzo’s en beschouwingen over/van de politiek hebben me vaak 

geïnspireerd. Ook ben ik veel dank verschuldigd aan mijn beide begeleiders bij 

Haarlemmermeer. In de eerste plaats Miranda Koster, maar ook haar vervanger Manon Koster. 

Door hun steun heb ik veel interessante mensen gesproken en kon ik steeds weer nieuwe 

energie vinden om door te gaan. Ook veel dank aan hen voor het behulpzaam omgaan met mijn 

aangepast planning. Tot slot veel dank aan de gemeente Haarlemmermeer voor het fungeren als 

case study, alle geïnterviewden die ik heb mogen spreken, Thomas Schillemans als tweede lezer 

vanuit de universiteit, en alle familie, vrienden en studiegenoten die zich regelmatig hebben 

geleend als luisterend oor.  

Veel leesplezier toegewenst en ik kijk uit naar uw reactie, 

Dennis Wiersma 

Utrecht, 30 juni 2012  
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Samenvatting 

 

Nederlandse gemeenten zien hun rol steeds meer veranderen. Niet alleen zijn er steeds minder 

gemeenten, ook worden de uitdagingen steeds groter en complexer. Dit zorgt ervoor dat 

antwoorden vaker gezocht worden in samenwerking met andere gemeenten. Deze 

intergemeentelijke samenwerking is het thema van dit onderzoek. Specifiek wordt gekeken naar 

hoe een samenwerking tot stand komt. Hierbij wordt expliciet gekeken naar publiekrechtelijke 

samenwerking op initiatief van de gemeente zelf. Dit komt in verschillende vormen en maten 

voor. Afhankelijk van de ambities zien gemeenten samenwerking grofweg als mogelijkheid om 

kosten te besparen, de kwaliteit van dienstverlening te verhogen en de organisatie als geheel te 

verbeteren. Het is de verwachting dat in economisch moeilijke tijden met name het besparen 

van kosten belangrijk is voor gemeenten. Daarom is gekozen voor de volgende onderzoeksvraag. 

 

Op basis van bestaande literatuur is gekeken naar onder meer de veranderde rol van gemeenten, 

de wettelijke basis voor samenwerking en het begrip bestuurskracht. Het blijkt dat het succesvol 

starten van een samenwerking afhankelijk is van de verschillende motieven, de gekozen vorm en 

het procesverloop. Hoe deze factoren interacteren verschilt per situatie. Zo blijken 

kostenbesparingen met name leidend te zijn bij samenwerking op uitvoerend niveau. Als dit 

vervolgens gebeurt in een Shared Service Centre (SSC) heeft dit een positief effect op de 

slagkracht. Als dit ook nog gepaard gaat met een geolied proces, is succes dichtbij. Om te toetsen 

of de praktijk weerbarstiger is, is een case study gedaan bij de gemeente Haarlemmermeer.  

Samenwerking komt geregeld tot stand om herindeling te voorkomen. Bij Haarlemmermeer 

speel dit argument geen rol. Het is een van de 32 grote gemeenten in Nederland en heeft met 

luchthaven Schiphol binnen haar gemeente grenzen een strategische positie. Dit maakt 

Haarlemmermeer een interessante casus om zicht te krijgen op hoe grotere gemeenten met 

samenwerking omgaan. Doormiddel van interviews en een documentenanalyse is een 

kwalitatief verkennend onderzoek uitgevoerd bij de ambtelijke organisatie van de gemeente. 

Voor een gedegen antwoord op de hoofdvraag is specifiek gekeken naar enerzijds een al langer 

lopende samenwerking op het gebied van belastingen (Cocensus) en anderzijds een 

samenwerking in de verkenningsfase (ICT samenwerking).  

Resultaten 

Uit het onderzoek blijkt dat de visie en strategie op samenwerking ‘work in progress’ is bij de 

gemeente Haarlemmermeer. Met name de visie op uitbreiding, het afspreken van heldere doelen 

en het toepassen van externe sturing behoeven aandacht. Daarnaast kiest de gemeente nog  

vooral voor samenwerking op uitvoerend niveau. De ambitie is om dit uit te breiden, de ICT 

samenwerking is hier een voorbeeld van. De start van deze samenwerking gaat niet zonder slag 

Centrale onderzoeksvraag 

Welke rol speelt het motief kostenbesparingen, in relatie tot andere motieven, in het aangaan 

van een intergemeentelijk samenwerkingsverband?  
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of stoot. De crux zit hierbij met name in het proces. Naast motieven, die in de officiële 

documenten de boventoon voeren, blijkt het proces bepalend te zijn in het komen tot een 

samenwerking. Het gaat dan om zaken als juiste timing, een sterk urgentiebesef, een beperkt 

aantal partnergemeente, juiste en expliciete vormen van communicatie en het hebben van een 

aantal belangrijke ‘trekkers’. Ook bij de start van de samenwerking in Cocensus bleken deze 

factoren van doorslaggevend belang.  

Opvallend is de rol van kostenbesparingen. Dit aspect speelt met name een rol bij de ICT 

samenwerking. Ten tijde van Cocensus was er sprake van een economisch gunstige tijd. Wel 

blijkt bij beide het aspect kostenbesparingen te werken als ‘smeermiddel’ in het proces. Een 

belangrijke bevinding is dat de ambitie om kosten te besparen daarin vaak geen duidelijke 

relatie kent met het daadwerkelijk besparen van kosten. Zo blijkt uit de literatuur dat 

samenwerking vooral in het begin juist geld kost. Het besparen van kosten is daarmee vooral 

een bepalende factor in het proces. De intentie om kosten te besparen lijkt essentieel om over 

samenwerking te kunnen praten. 

Conclusie 

Met de resultaten bij de gemeente Haarlemmermeer valt een verbinding te maken met het 

Stromenmodel van Kingdon (1995). Hiermee kan verklaard worden waarom op een zeker 

moment een samenwerking mogelijk kan worden. Dit is een samenloop van bepaalde problemen, 

beleidsalternatieven en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. Het komen tot een samenwerking 

lijkt veel meer een mix te zijn van deze stromen, dan dat het een rationele afweging is op basis 

van inhoudelijke motieven. Dit heeft implicaties voor de beleidspraktijk. Voor specifiek het 

besparen van kosten, de hoofdvraag in dit onderzoek, betekent dit dat kostenbesparingen zowel 

geen harde garantie zijn voor het besparen van kosten als ook niet de belangrijkste inhoudelijke 

reden vormen voor het aangaan van samenwerking. Wel is het aspect een noodzakelijk 

smeermiddel in het proces, een reactie op economisch moeilijke tijden en soms een legitimatie 

van persoonlijke belangen. 

Voor vervolgonderzoek is het van belang meer zicht te krijgen op de daadwerkelijke 

kostenbesparingen. Ook is het de vraag wat de rol van kostenbesparingen is bij andere dan 

publiekrechtelijke samenwerkingen op eigen initiatief. Wat voor rol speelt bijvoorbeeld het 

besparen van kosten bij een samenwerking opgelegd door de rijksoverheid? Mogelijk leidt dit 

ook tot een andere rol voor het proces. Een checklist voor het beter laten lopen van het proces 

kan hierbij een uitkomst bieden. Om hier meer inzicht in te krijgen is het uitzetten van een 

groter en breder onderzoek opportuun.  

Voor de gemeente Haarlemmermeer kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan. 

Hieronder de drie belangrijkste. 

1. Het breder en beter afwegen van verbonden partijen in verhouding tot gemeentelijke 

doelen en risico’s. Daarbij prestaties en kosten meer afrekenbaar (SMART) maken.  

2. Beleidsgebieden waar nog geen samenwerking is aangegaan onderzoeken in relatie tot 

het regionale krachtenveld. Het uitbreiden van samenwerking, niet alleen op 

uitvoerende taken maar ook op bijvoorbeeld beleid of taken in het primaire proces  

3. Nauwe aandacht voor het proces: de rol van kosten, vertrouwen tussen en binnen 

partners, planning en bestuurlijke verankering. 
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1. Inleiding 

 

 

Stel je voor. Je bent kok in een relatief klein verzorgingstehuis en kookt dagelijks voor ongeveer 100 

mensen. Omdat je er min of meer alleen voor staat is dit al geen gemakkelijke opgave. Desondanks 

waarderen de bewoners je eten met gemiddeld een 7,2. Voor jou is dit een bewijs voor dat je een 

goede kok bent en het motiveert je het nog beter te doen. Eerlijk is eerlijk, zo af en toe overschrijd je 

dan ook wel eens het budget om iets extra’s te kunnen doen. Dit was eerder nooit een probleem. 

Maar wanneer het management hier deze keer lucht van krijgt hoor je dat het maar eens afgelopen 

moeten zijn met die grote kostenoverschrijdingen. Het zal de crisis wel zijn denk je. Tegelijkertijd 

krijg je te horen dat men denkt dat je nog wel wat kan besparen door slimmer in te kopen en door 

het aantal maaltijden uit te breiden. Schaalvoordelen noemt je leidinggevende dit. Je budget per 

inwoner wordt ingekrompen met circa tien procent. In ruil hiervoor mag je elke dag 10 maaltijden 

extra maken. Aan de ene kant voel je je vereerd dat de bewoners van de omliggende ‘aanleun’ 

woningen voortaan ook graag van je kookkunsten gebruik willen maken, maar aan de andere kant 

vrees je wel de extra werkdruk. Je besluit de situatie even een paar maanden aan te kijken.  

Ondanks dat je elke dag een uur eerder begint daalt de tevredenheid over de maaltijden 

naar een 6.7. Je baalt hiervan en besluit het management te confronteren met de hoge werkdruk en 

de onmogelijke opdracht: meer doen met minder geld. Als reactie krijg je te horen dat het een erg 

vervelende situatie is maar dat er gewoon geen geld meer is. Geen hoger salaris en geen hoger 

budget. Niet eens excuses. In vertrouwen vertelt je leidinggevende bij het verlaten van de kamer dat 

er gesprekken worden gevoerd met een goede bekende van hem. Hij zit in de directie van een 

naburig verzorgingstehuis met 80 bewoners en kampt ook met te hoge uitgaven en minimale 

kwaliteit in de dienstverlening. Hij vraagt jou eens uit te zoeken wat er zoal bespaard en verbeterd 

kan worden als je de twee keukens samenvoegt. Direct daarna geeft hij je een compliment over je 

werk. Je maakt een afspraak voor over twee weken en gaat aan de slag met je geheime opdracht.  

 

Van kok naar gemeente 

Verruil in het bovenstaande verhaal het management van het verzorgingstehuis door ‘de 

gemeente’ en de kok door ‘een willekeurige ambtenaar’. Het geeft een aardig beeld van de 

dynamiek anno 2012 in gemeenteland. Meer doen met minder geld, schaalvoordelen en 

klanttevredenheid. Het zijn inmiddels vaste stokpaardjes aan de gemeentelijke vergadertafels. 

Steevast klinkt ook geregeld de oplossing er al achteraan: intergemeentelijke samenwerking. 

Samenwerken met andere lotgenoten om te verbeteren en te besparen zijn in de gemeentelijke 

retoriek dan ook als één plus één is twee.  

Niet zelden gaat de optelsom gepaard met de mooiste ambities rond het verhogen van de 

kwaliteit van dienstverlening, het besparen van kosten en het verbeteren van de organisatie als 

geheel. Ook niet zelden gaat aan de optelsom een proces van toevalligheden vooraf. Een 

bevriende ambtenaar, een groot ego, of druk van buitenaf. Het zijn voorbeelden van 

doorslaggevende factoren in de wondere wereld van intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden. Vast staat dat deze factoren in het proces geregeld zorgen voor 

frictie tussen wat vanuit de literatuur wordt geadviseerd en wat er in de beleidspraktijk ontstaat. 

Dit proces, de totstandkoming van een samenwerkingsverband tussen gemeenten en welke 

motieven daarin een rol spelen, is het centrale thema in dit onderzoek. 
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1.1 Probleemschets 

Nederlandse gemeenten hebben in de afgelopen twintig jaar met een breed scala aan ingrijpende 

veranderingen te maken gehad. Niet alleen daalde in deze tijd het aantal gemeenten met de helft, 

naar 415 op dit moment. Ook is door een viertal ontwikkelingen de bestuurlijke behoefte en 

inrichting van gemeenten gewijzigd, namelijk door decentralisatie van rijkstaken, de druk van 

maatschappelijke opgaven, de roep om efficiëntie en de mogelijkheid bestuur en organisatie te 

scheiden (Ter Braak en Von Grumbkow, 2010).  

Ten eerste heeft er een sterke decentralisatie van rijkstaken plaatsgevonden. Dit heeft 

gevolgen voor het takenpakket van de gemeente en is daarmee van invloed op de 

uitvoeringsdruk. Voorbeelden van overgehevelde taken zijn te vinden op het terrein van de 

jeugdzorg, de inrichting en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de 

inrichting van de openbare orde & veiligheid in Veiligheidsregio’s en de aansturing van 

Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). De heersende visie is daarmee nu dat wat lokaal kan ook 

lokaal moet. Dit geeft de gemeente zowel meer taken als meer vrijheid in de inrichting hiervan. 

Al met al legt dit een grote druk op gemeenten. 

 Ten tweede zijn er in toenemende mate maatschappelijke opgaven ontstaan die de 

schaal van de gemeente te boven gaan. Uitdagingen rond logistiek en transport, milieu en 

klimaat, of inrichting van kennis en innovatie dwingen gemeenten stuk voor stuk om buiten hun 

eigen grenzen te kijken. Het zijn ontwikkelingen die van toepassing zijn op meerdere gemeenten. 

Daarmee ontstaat steeds meer de noodzaak om de aanpak van maatschappelijke opgaven te 

coördineren en de krachten te bundelen. 

 Ten derde is er vanuit de gehele overheid een sterke roep om efficiënter te werken. 

Bezuinigen is hier het credo. De reden is een uitdijende verzorgingsstaat die meer geld uitgeeft 

dan er binnenkomt. Dit komt ook terug in de hoge overheadkosten bij gemeenten. Samen met 

het overhevelen van rijkstaken naar het lokale bestuur zorgt dit ervoor dat gemeenten gevraagd 

wordt om meer te doen met minder geld. Naast dat de financiële druk op gemeenten hierdoor 

toeneemt, krijgen gemeenten gelijktijdig te maken met meer en complexere taken. 

 De vierde en laatste ontwikkeling met verstrekkende gevolgen voor het functioneren van 

de gemeente is de mogelijkheid om bestuur en organisatie steeds meer te scheiden. 

Experimenten met het op afstand uitvoeren van bijvoorbeeld uitvoeringstaken hebben positieve 

resultaten laten zien op zowel het vlak van kwaliteit als dat van kosten. Dit maakt dat gemeenten 

per taak zoeken naar de beste manier waarop deze vervuld kan worden. Soms is dit in eigen 

beheer binnen het gemeentelijke apparaat, soms op afstand in een zogenaamd Shared Service 

Centre (SSC) en soms wordt een taak uitbesteed aan de markt.  

 De genoemde vier ontwikkelingen hebben zowel invloed gehad op het takenpakket van 

gemeenten als op de manier waarop men hier mee omgaat. Het zijn daarmee ook 

ontwikkelingen die ertoe geleid hebben dat gemeenten hun oplossingen steeds meer zoeken in 

de samenwerking met andere gemeenten. Intergemeentelijke samenwerking als reactie op de 

veranderde rol van de gemeente. Dit werpt de vraag op wat er dan precies voor zorgt dat 

gemeenten gaan samenwerken. Zijn dit uitdagingen in het besparen van kosten, of staat juist de 

kwaliteit voorop? Of wellicht spelen ook heel andere factoren een rol en verschilt dit van geval 

tot geval. Gezien de afname van het aantal gemeenten en de toename van 

samenwerkingsverbanden is de relevantie van meer onderzoek naar dit thema evident.  
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1.1.1 Intergemeentelijke samenwerking als oplossing voor wat?  

Naar mate intergemeentelijke samenwerking in populariteit toeneemt, werpt zich ook de vraag 

op: waarvoor is het een oplossing? Antwoord op deze vraag geeft ook duidelijkheid over of het 

slechts een modeverschijnsel is of dat er ook daadwerkelijk sprake is van een gedegen antwoord 

op de veranderde rol van gemeenten. Grofweg kan intergemeentelijke samenwerking een 

oplossing zijn voor een drietal uitdagingen, namelijk het verhogen van de kwaliteit, het verlagen 

van de kosten en het verbeteren van de organisatie. Tot slot kunnen er ook niet-inhoudelijke 

motieven zijn voor een samenwerking. In de hoofdstuk 2 vindt een uitgebreide analyse van de 

motieven plaats. 

 Ten eerste kan intergemeentelijke samenwerking gezien worden als oplossing voor het 

verhogen van de kwaliteit. Hierbij kan het gaan om het verhogen van deskundigheid van 

medewerkers, het mogelijk maken van gespecialiseerde kennis of het profiteren van uitruil en 

best-practises. Dit soort motieven kunnen aanleiding zijn om samenwerking met een andere 

gemeente te zoeken. Het motto hierbij lijkt te zijn: twee weten meer dan één. 

 Ten tweede kan samenwerking gezien worden als mogelijkheid om de kosten te verlagen. 

In alle gevallen gaat het dan om efficiënter werken, met soms een nadruk op het behalen van 

schaalvoordelen en soms de nadruk op bezuinigen. Ook speelt onder het kostenargument mee 

het spreiden van financiële risico’s, het versterken van de onderhandelingspositie en het 

vergroten van investeringsmogelijkheden. Worden dit soort motieven gevonden dan lijkt 

intergemeentelijke samenwerking vooral een oplossing voor het verlagen van kosten.  

 Ten derde kan samenwerken tussen gemeenten ook gezien worden als manier om de 

organisatie van de betreffende taak te verbeteren. Dit is in zekere zin ook een 

kwaliteitsargument. Hierbij gaat het dan in mindere mate om de primaire output naar buiten, 

maar meer om het functioneren van de organisatie. Het verbeteren van werkprocessen, het 

verhogen van arbeidsproductiviteit en het vergroten van slagkracht zijn primair motieven die 

tot doel hebben de gehele organisatie te verbeteren. 

 De vierde en laatste categorie is ‘procesfactoren’. Hieronder kan alles vallen, maar gaat 

het voornamelijk om niet-inhoudelijke motieven en het proces. Intergemeentelijke 

samenwerking is in deze dan ook niet zozeer een oplossing, maar meer een gevolg. Vaak gaat het 

dan om een bepaalde chemie tussen gemeenten die ervoor kan zorgen dat, wat er ook gebeurt, 

samenwerking al dan niet tot stand komt. Soms spelen hier persoonlijke belangen een rol, soms 

is het een combinatie van factoren in het proces die doorslaggevend zijn. Te denken valt dan aan 

de juiste timing, een sterk urgentiebesef, een beperkt aantal partnergemeente, juiste en 

expliciete vormen van communicatie en het hebben van een aantal belangrijke ‘trekkers’ in het 

proces.  

 Voor de toekomst van intergemeentelijke samenwerking is inzicht in welke motieven 

wanneer een rol spelen belangrijk. Stel dat een samenwerkingsverband alleen goed gestart kan 

worden in economisch lastige tijden, dan heeft dit aanzienlijk andere implicaties voor een 

gemeente dan wanneer juist blijkt dat geld een ongeschikte rol speelt in het aangaan van een 

samenwerking. Meer inzicht in wat er wanneer een rol speelt bij het komen tot een 

samenwerking en wanneer samenwerking juist wel en niet als oplossing wordt gezien. Dit kan 

de slagkracht van gemeenten vergroten.  
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1.2 Onderzoeksvragen 

De gemeente Haarlemmermeer is opdrachtgever van dit onderzoek. Het onderwerp 

samenwerking houdt deze middelgrote gemeente de laatste jaren veel bezig. Hieruit is de vraag 

ontstaan hoe men het beleid ten aanzien van samenwerking kan verbeteren. De gemeente 

Haarlemmermeer vormt in dit onderzoek de casus waarmee in de praktijk getoetst wordt wat 

zoal een rol speelt bij het starten van een samenwerkingsverband.  

 Om nader uitspraak te kunnen doen over de waarde van verschillende motieven in 

relatie tot het komen tot een samenwerkingsverband, wordt in dit onderzoek voor de 

hoofdvraag gekozen voor een specifiek thema, namelijk het besparen van kosten. Het is 

aannemelijk, hiervoor zijn in de literatuur aanwijzingen, dat in economisch slechte tijden dit het 

belangrijkste motief is om te kiezen voor een samenwerkingsverband. Door dit te toetsen wordt 

inzicht verkregen in de rol van de verschillende motieven. De onderstaande vraag staat centraal 

in dit onderzoek. 

 

1.2.1 Deelvragen 

Om gedegen antwoord te krijgen op de bovenstaande vraag worden een aantal deelvragen 

gesteld. Deze zijn onder te verdelen naar deelvragen als onderdeel van de onderzoeksvraag en 

empirische deelvragen, bedoeld om in de casus van Haarlemmermeer de juiste informatie boven 

water te krijgen. Hieronder eerst de deelvragen van dit onderzoek, gevolgd door de empirische 

deelvragen.  

 

 

 

 

 

Deelvragen 

1. Motieven. Zijn bij samenwerkingsverbanden op uitvoeringsniveau financiële motieven, 

zoals het besparen van kosten, belangrijker dan andere motieven? Is dit bij 

samenwerkingsverbanden op bedrijfsvoering en beleidsniveau juist andersom? 

2. Vormen. Spelen in de keuze voor de vorm van een samenwerkingsverband de motieven om 

tot een samenwerking te komen een ondergeschikte rol? 

3. Proces. Uitgaande van dat bij de start van een samenwerkingsverband het proces 

belangrijk is, in hoeverre zijn procesmatige elementen dan essentieel voor het überhaupt 

starten van een samenwerkingsverband? 

 
Empirische deelvragen 

1. Welke rol spelen visie en strategie van de gemeente Haarlemmermeer bij 

intergemeentelijke samenwerking? 

2. Waarom gaat Haarlemmermeer in haar algemeenheid een samenwerkingsverband aan? 

3. Wat zijn bij specifieke samenwerkingsverbanden de motieven om samen te werken? 

 

Centrale onderzoeksvraag 

Welke rol speelt het motief kostenbesparingen, in relatie tot andere motieven, in het aangaan 

van een intergemeentelijk samenwerkingsverband?  
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1.3 Relevantie 

Dit onderzoek speelt zich op af op het grensvlak tussen wetenschap en maatschappij. Voor de 

maatschappij is een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van lokaal beleid 

belangrijk. Voor de wetenschap is intergemeentelijke samenwerking een mogelijke schakel in 

het versterken van het lokale bestuur en daarmee een adequate oplossing voor 

maatschappelijke opgaven. Intergemeentelijke samenwerking is daarmee een thema wat zowel 

in de wetenschap als in de maatschappij deel is van een levendige discussie. 

 

1.3.1 Bestuurlijke en maatschappelijke relevantie  

Dit onderzoek is bestuurlijk en maatschappelijk relevant voor met name de gemeente, zowel 

ambtelijk als politiek-bestuurlijk. Zij ondervinden aan den lijve de veranderde rol van de 

gemeente. Deze gaat gepaard met nieuwe uitdagingen op het vlak van de kwaliteit van 

dienstverlening, het verlagen van kosten en het verbeteren van de organisatie. Dit onderzoek 

spitst zich toe op een vaak aangedragen oplossing voor deze nieuwe uitdagingen: 

intergemeentelijke samenwerking. Dit onderzoek toetst de motieven voor samenwerking in 

zowel de literatuur als in de praktijk. Het onderzoek heeft als doel nieuwe inzichten te leveren 

die van belang zijn voor de beleidspraktijk. Er ligt ruis tussen wat de literatuur adviseert rond 

samenwerking en wat er in de praktijk ontstaat. Het geven van inzicht in deze ruis en het doen 

van aanbevelingen om het proces naar een samenwerkingsverband toe te verbeteren kan 

samenwerkingsverbanden in de beleidspraktijk stimuleren. 

 In mindere mate is het onderzoek ook relevant voor de burger. Overwogen keuzes voor 

het starten van een samenwerkingsverband voorkomen onterecht hoge startkosten. Daarnaast 

kan samenwerking met een andere gemeente ook daadwerkelijk voordeel opleveren als het gaat 

om de kwaliteit van de dienstverlening. De burger is gebaat bij goede samenwerkingsverbanden. 

Dit onderzoek hoopt daaraan bij te dragen. 

 

1.3.2 Wetenschappelijke relevantie 

In de bestuurskunde wordt veel gesproken over de term bestuurskracht. In algemene termen 

valt dit te omschrijven als het vermogen van gemeenten om maatschappelijke opgaven te 

definiëren en aan te pakken (De Rynck en Steur, 2009). De relevantie van dit onderzoek zit 

vooral in het bieden van meer perspectief rond het versterken van de bestuurskracht. 

Intergemeentelijk samenwerking wordt steeds meer door gemeenten gezien als de oplossing in 

het aan kunnen van maatschappelijke opgaven. Het is om die reden van belang inzicht te krijgen 

in het proces rond een samenwerkingsverband. Wordt het als oplossing op de juiste manier 

toegepast, of is er een verschil tussen theorie en praktijk? Wanneer blijkt dat hier voornamelijk 

niet-inhoudelijke motieven een rol spelen is het de vraag wat dit betekent voor de 

bestuurskracht. Het doel is om met dit onderzoek aanbevelingen te kunnen doen voor hoe een 

samenwerkingsverband succesvol gestart kan worden. Hier speelt helderheid over de motieven 

in relatie tot elkaar een rol, net als de invloed van procesfactoren. Indirect gaat het hier om het 

versterken van de bestuurskracht.  

 In dit onderzoek worden een aantal ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de 

inrichting van het bestuur in Nederland. Hier is bijvoorbeeld de steeds grotere rol van Europa 

van belang. Het zo efficiënt mogelijk inrichten van het laagste bestuurlijke niveau is daarmee van 

belang in het bieden van antwoorden op de veranderde rol van de gemeenten en het bieden van 
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goede dienstverlening naar burgers. Een sterk lokaal bestuur is in staat om verregaande 

veranderingen en opgaven de hand te bieden. Intergemeentelijke samenwerking kan hierin een 

sleutel zijn. Een sleutel welke het belang van het lokale niveau kan versterken. Dit onderzoek 

verkent de kracht van intergemeentelijke samenwerking en daarmee de mate waarin gemeenten 

in staat zijn versterking te zoeken in hun omgeving. Meer inzicht in de verschillen tussen theorie 

en praktijk maakt dit onderzoek wetenschappelijk interessant.  

 

1.4 Onderzoeksmethoden 

Het betreft hier een verkennend onderzoek, waarbij de beleidspraktijk getoetst wordt met 

kwalitatief onderzoek in de vorm van een casestudy bij de gemeente Haarlemmermeer. Het 

onderzoek geeft vanuit de literatuur inzicht in wat er zoal bekend is van gemeentelijke 

samenwerking. In de praktijk wordt vervolgens middels documenten en interviews getoetst hoe 

een samenwerkingsverband tussen gemeenten tot stand komt. Het onderzoek vindt plaats 

vanuit het ambtelijke perspectief. Dit betekent dat er vanuit deze kant wordt gekeken naar 

samenwerking, waarbij dit ook leidt tot aanbevelingen voor de beleidspraktijk. Om hier te 

komen wordt gebruik gemaakt van een aantal empirische deelvragen. Er wordt gekeken naar 

het algemeen beleid van Haarlemmermeer en vervolgens ingezoomd op twee 

samenwerkingsverbanden. Een daarvan is op uitvoeringsniveau, rond het innen en waarderen 

van belastingen. Deze samenwerking in Cocensus bestaat sinds 2007. Het andere verband is op 

bedrijfsvoeringsniveau rond ICT. Deze bevindt zich in de verkenningsfase en heeft als beoogde 

startdatum 2013.  

 

1.5 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2 met het theoretisch kader van dit rapport. Hierin 

wordt achtereenvolgens stilgestaan bij de veranderde rol van de gemeente, de wettelijke basis 

voor samenwerking, de verschillende motieven en vormen, als ook het proces wat moet leiden 

tot een samenwerkingsverband. 

 Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de gebruikte methoden en vormen van dataverzameling. 

Hier treft u informatie over de keuze voor de gemeente Haarlemmermeer, de empirische 

deelvragen, de operationalisering van de gebruikte terminologie en informatie over de 

betrouwbaarheid van dit onderzoek.  

 Hoofdstuk 4 is het resultaten hoofdstuk. Hierin wordt op basis van de empirische 

deelvragen en middels documenten en interviews inzicht gegeven in de werking van 

intergemeentelijke samenwerking bij de gemeente Haarlemmer. Achtereenvolgens gaat het dan 

om inzicht in het algemene beleid van de gemeenten, de verschillende samenwerkingen, de 

motieven die bij twee specifieke samenwerkingsverbanden bepalend waren en inzicht in het 

proces.  

 Hoofdstuk 5 geeft een slotbeschouwing bij de resultaten van hoofdstuk 4, hier is 

aandacht voor specifiek het motief kostenbesparingen. 

Hoofdstuk 6 geeft tot slot inzicht in de belangrijkste bevindingen, de conclusies en doet 

een aantal aanbevelingen voor de beleidspraktijk.  
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2. Theoretisch kader 

 

 

Om inzicht te krijgen in het wel en wee van intergemeentelijke samenwerking is het van belang 

iets te weten over de veranderde rol van gemeenten en de geschiedenis en ontwikkeling van 

samenwerking tussen gemeenten. Dit hoofdstuk geeft daar inzicht in. Het doel hiervan is om 

vanuit de bestaande literatuur over intergemeentelijke samenwerking een beredeneerd 

antwoord te krijgen op de centrale vraag in dit onderzoek:  

Welke rol speelt het motief kostenbesparingen, in relatie tot andere motieven, in het aangaan van 

een intergemeentelijk samenwerkingsverband? Welke rol speelt het proces om tot samenwerking te 

komen? 

 Eerst wordt in paragraaf 2.1 de veranderde rol van gemeenten uitgediept. Deze is van 

belang om te begrijpen waarbinnen intergemeentelijke samenwerking tot stand komt. Hierbij is 

van belang het thema van dit onderzoek goed af te kaderen. Dit wordt gedaan door de focus te 

leggen op samenwerking op initiatief van gemeenten zelf en tussen gemeenten zelf. Daarmee 

behoort verplichte samenwerking die van uit de rijksoverheid is opgelegd niet tot het thema van 

deze scriptie. Daarnaast gaat dit onderzoek nadrukkelijk over intergemeentelijke samenwerking. 

Hiermee behoren samenwerkingsverbanden met privaatrechtelijke partijen niet tot onderdeel 

van deze scriptie. Wel is het mogelijk dat een samenwerkingsverband tussen gemeenten tot 

uitdrukking is gekomen in een privaatrechtelijke organisatie, zoals een NV of BV. Deze 

constructie kan worden geschaard onder intergemeentelijke samenwerking en kan nuttige 

informatie opleveren over waarom een gemeente kiest voor samenwerking.  

In paragraaf 2.2 wordt vanuit een grondwettelijk kader bekeken wat intergemeentelijke 

samenwerking is, welke wetgeving van toepassing is en hoe dit zich ontwikkeld heeft in de 

afgelopen jaren. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de veranderde rol van gemeenten. Deze 

leidt in toenemende mate tot samenwerking tussen gemeenten.  

Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 gekeken naar de motieven die gebruikt worden om 

voor een samenwerkingsverband te kiezen. Er wordt breed gekeken naar gebruikte motieven en 

vanwege overzichtelijkheid geprobeerd deze te categoriseren. Bij de motieven zal ruim aandacht 

zijn voor de rol kosten en besparingen in het wel of niet aangaan van een 

samenwerkingsverband. Is dit een belangrijk motief en waaruit blijkt dit? De verwachting is dat 

het vooral politiek aantrekkelijk is om samenwerking te koppelen aan kostenbesparingen, maar 

dat dit in de werkelijkheid complexer ligt. De rol van deze kostenbesparingen is een centraal 

thema in dit onderzoek. 

Gezien de waaier aan mogelijkheden die er zijn op het vlak aan samenwerking is het van 

belang duidelijkheid te verschaffen over de verschillende vormen. Paragraaf 2.4 gaat hier op in 

en kijkt naar de meeste voorkomende vormen van intergemeentelijke samenwerking.  

Tot slot komt in paragraaf 2.5 het proces naar intergemeentelijke samenwerking aan de 

orde. Er wordt gekeken naar wat er bekend is over de rol van het proces in het komen tot een 

samenwerkingsverband. Hierin wordt ook gezocht naar bestuurskundige literatuur die inzicht 

kan geven in het al dan niet slagen van een bepaald voorstel.  

Aan het einde van dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen nogmaals 

herhaald en voorzien van hypothesen. Daarmee vormt dit hoofdstuk de wetenschappelijke basis 
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voor het vervolg van het onderzoek, een praktijkstudie naar intergemeentelijke samenwerking 

bij de gemeente Haarlemmermeer.  

2.1 De veranderde rol van de gemeente 

Waren er in 1990 nog 825 gemeenten, ruim twintig jaar later is hiervan met 415 nog ongeveer 

de helft over. Een vermindering van het aantal gemeenten duidt onherroepelijk ook op een 

verandering van de rol van de gemeente. Deze verandering is in gang gezet door ontwikkelingen 

als (1) een sterke decentralisatie van rijkstaken, (2) maatschappelijke opgaven die de schaal van 

de gemeente te boven gaan, (3) een sterke roep om efficiency en (4) meer mogelijkheden om 

schaal van bestuur en schaal van organisatie te scheiden (Ter Braak en Von Grumbkow, 2010). 

Waar gemeenten vroeger een beperkt aantal taken hadden, op veel terreinen werden afgedekt 

door de rijksoverheid en voldoende middelen ter beschikking hadden, zien we nu iets anders. De 

gemeente is anno 2012 belast met zowel meer taken, meer uitdagingen als meer complexiteit. 

Dit samen met de sterke roep om het pakket aan taken zo goedkoop mogelijk te houden, maakt 

dat het voor veel gemeenten steeds lastiger wordt alles kwalitatief goed en zelfstandig uit te 

voeren. De vermindering van het aantal gemeenten lijkt een logisch vervolg. De veranderde rol 

van de gemeente valt ook te analyseren aan de hand van drie grote trends.  

 De eerste trend is vanuit de bestuurskundige literatuur te analyseren als een al 

anderhalve eeuw voortdurend proces naar schaalvergroting in de samenleving (Van den Heuvel 

en Huijben, 2003). Het genoemde voorbeeld van het aantal gemeenten dat gehalveerd is geeft 

hier blijk van. Dit is een derde van de 1209 gemeenten die Nederland in 1850 had. Voor de 

waterschappen geldt hetzelfde, van 3500 in 1850 naar 26 in 2012 (Unie van Waterschappen, 

2012). Schaalvergroting kan gezien worden als antwoord op complexe uitdagingen op het lokale 

niveau. Door schaalvergroting kunnen schaalvoordelen behaald worden. Het kan gaan om 

kostenreductie, maar ook om het bundelen van expertise en het harmoniseren van regelgeving.  

De tweede trend is globalisering (Propper e.a., 2005). Schaalvergroting in dezen is ook 

een gevolg van veranderingen in het samenspel tussen de verschillende niveaus waarop de 

overheid functioneert. Zo heeft door de globalisering het Europese niveau aan macht gewonnen. 

Dit is ook op lokaal niveau merkbaar. Vraagstukken en mensen zijn in een grens vervagende 

context aan elkaar verbonden en dit wordt steeds meer vanuit Europees perspectief gewogen. 

Daarmee is in Nederland naast de gemeente, de provincie en de rijksoverheid eigenlijk een 

vierde bestuursniveau ontstaan: Europa. De invloed van Europa is ook op gemeentelijk niveau 

steeds groter. Van aanbestedingsregels tot subsidies voor ruimtelijke ordening, in toenemende 

mate gelden hier Europese regels. Dit is een grote verandering ten op zichtte van voorgaande 

decennia, waar een gemeente vooral met de provincie en het Rijk van doen had. Als gevolg van 

deze globalisering kunnen we stellen dat de gemeente in haar bestuur met meer actoren en een 

complexere wisselwerking te maken heeft. Dit is een belangrijke oorzaak van de veranderde rol 

van de gemeente. 

De derde trend is een gevolg van schaalvergroting en globalisering, namelijk de behoefte 

aan kleinschaligheid en om terug te gaan naar de menselijke maat: lokalisering (Propper, 2003). 

Hoewel gemeenten groter worden, is het wel de bestuurlijke laag die het dichtst bij de burger 

ligt. Het verschuiven van taken en verantwoordelijkheden naar dit niveau past in de gedachte 

van het lokaliseren. Ook vindt het aansluiting bij de veelbesproken kloof tussen burger en 

politiek, met name genoemd na de opkomst van Pim Fortuyn in 2002. Lokalisering van beleid 

wordt sindsdien ook meer ingezet om de burger actief te kunnen betrekken en de afstand te 

verkleinen (WRR, 2002). De Rijksoverheid grijpt steeds meer redenen aan om beleid naar het 
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lokale niveau te dereguleren. Zo zijn gemeenten sinds een aantal jaar verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en in de loop van 2012 volgt ook 

de Wet Werken naar Vermogen (WNV), welke de gemeente verregaande bevoegdheden toekent 

in het verstrekken van bijvoorbeeld een uitkering. Deze ontwikkelingen vallen te typeren als een 

verandering in de sturingsfilosofie van de overheid. Het lokale bestuur, maar ook de markt, 

neemt aan belang toe in de totstandkoming en uitvoering van beleid.  

 Door bovengenoemde ontwikkelingen ontstaat aanleiding om zowel de gemeentelijke 

krachten te bundelen als de dienstverlening aan de burger te verhogen. Gemeenten gebruiken 

hun nadrukkelijkere rol en verantwoordelijkheid dan ook om er sterker uit te komen en aan de 

slagkracht te winnen. Het verbeteren van die slagkracht verwijst naar (1) de aansluiting van het 

schaalniveau waarop veel problemen zich voorzien, (2) het beter kunnen bieden van 

specialistische kennis en (3) door een doelmatige inzet van het middelen voorzieningen in stand 

houden (Van Tatenhove, 2009). Als je kijkt naar waar problemen ontstaan, dan is een oplossing 

op hetzelfde lokale of regionale niveau vaak logisch. Te denken valt aan de inrichting van het 

landschap, ruimtelijke ordening en de infrastructuur. Daarnaast biedt samenwerken ook een 

schaalvergroting die het in huis halen van meer specialistische kennis mogelijk maakt. Samen 

met de mogelijkheid doelmatiger te werken is het aangaan van samenwerkingsverbanden een 

aanlokkelijke optie.  

 

2.1.1 Bestuurskracht 

Voorgaande staat in de wetenschappelijke literatuur ook wel omschreven als bestuurskracht. 

Een term die volgens De Rynck en Steur (2009) halverwege de jaren ’90 is opgekomen om het 

vermogen van gemeenten om maatschappelijke opgaven te definiëren. Een meer gedetailleerde 

omschrijving van het begrip stuit vaak op weerstand, evenals de vraag hoe bestuurskracht ook 

daadwerkelijk versterkt kan worden. De discussie over bestuurskracht is in het verleden vooral 

verbonden geweest met de schaalgrootte van gemeenten. Zo werd in 1984 een grens van 10.000 

inwoners gehanteerd voor de definiëring van gemeentelijke middelen. In 2006 stelde het 

toenmalig kabinet dat het inwonertal van gemeenten minimaal 20.000 zou moeten zijn (De 

Rynck & Steur, 2009). De discussie rond bestuurskracht is dan ook vooral opgekomen langs de 

bedrijfseconomische lijn, rond de schaalgrootte en efficiëntie van een gemeente (Herweijer, 

1998). In de afgelopen tien jaar is hier ook een cultuurvraagstuk onderdeel van geworden, 

versterking van bestuurskracht bleek niet alleen samen te hangen met de schaalgrootte maar 

ook met minder ‘harde’ aspecten als verhouding bestuur–ambtenaren en karakter van 

bestuurders (Bovens, 2006).  

 Onderdeel van de discussie over bestuurskracht in de afgelopen jaren is de rol van 

samenwerking. Leidt dit tot een versterking dan wel verzwakking van de bestuurskracht? Zoals 

eerder omschreven lijkt op basis van de literatuur verbinding te zijn tussen het omgaan met 

maatschappelijke uitdagingen en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Een eerder 

rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur is hier blijk van. Dit rapport suggereert een 

sterke verbinding tussen enerzijds gemeentelijke herindelingen en vormen van 

intergemeentelijke samenwerking en anderzijds het bijdragen aan versterking van de decentrale 

bestuurskracht (Slagvaardig Bestuur, 2009). De reactie van toenmalig staatssecretaris 

Binnenlandse Zaken hierop was de stelling dat samenwerking een gelijkwaardig alternatief is 

voor gemeentelijke herindeling. Daarmee lijken de verwachtingen hooggespannen en is 

samenwerking voor gemeenten de eerste optie in zowel discussies over herindeling als ook in 

discussies over het versterken van bestuurskracht en het reduceren van kosten. De discussie 



Gemeenten, werkt dat samen? A.D. Wiersma 

18 
 

rond bestuurskracht lijkt daarmee vooral samenwerking te hebben verheven tot een heilige 

graal voor verbetering op vele vlakken.  

 

2.2 Grondwettelijke basis voor intergemeentelijke samenwerking 

De mogelijkheid tot intergemeentelijke samenwerking is geregeld in de grondwet. Artikel 135 

en artikel 134, lid twee en drie, geven hier blijk van: 

 

“De wet geeft regels ter voorziening in zaken waarbij twee of meer openbare lichamen zijn 

betrokken. Daarbij kan in de instelling van een nieuw openbaar lichaam worden voorzien, in welk 

geval artikel 134, tweede en derde lid, van toepassing is.” 

 

“2. De wet regelt de taken en de inrichting van deze openbare lichamen, de samenstelling en 

bevoegdheid van hun besturen, alsmede de openbaarheid van hun vergaderingen. Bij of krachtens de 

wet kan aan hun besturen verordenende bevoegdheid worden verleend.  

3. De wet regelt het toezicht op deze besturen. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan 

alleen geschieden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.” 

 

Onder intergemeentelijke samenwerking wordt in dit onderzoek verstaan: 

samenwerkingsverbanden waarbij sprake is van ambtelijke krachtenbundeling al dan niet in een 

aparte organisatievorm en al dan niet fysiek samengebracht op een locatie (Van de Laar, 2010: 

9). Uit artikel 135 wordt duidelijk dat deze krachtenbundeling niet mag leiden tot een extra 

bestuurslaag, naast gemeente, provincie en het rijk. De gemeente en eventueel de provincie 

blijven het integrale en democratisch gelegitimeerde afwegingskader waarop samenwerking tot 

stand kan komen (Korsten, 2006: 9). Met andere woorden, samenwerkingsconstructies tussen 

gemeenten zijn een bestuurlijke hulpstructuur. Dit wordt door de wetgever gezien als 

aanvullend/verlengd lokaal bestuur: taken die naar hun aard lokaal zijn maar door gemeenten 

samen worden opgepakt (Herweijer, 2007: 12-14). 

 

2.2.1 Twee ontwikkelingen 

Tussentijdse conclusie 

De veranderde rol van de gemeente is evident. Dit is bijvoorbeeld te zien in het aantal 

gemeenten wat overblijft, dit aantal krimpt nog elk jaar. Nu kent Nederland iets meer dan 

400 gemeenten. Veranderingen op het niveau van de gemeente zijn voornamelijk ingegeven 

door algemene ontwikkelingen als schaalvergroting, globalisering en lokalisering. Zowel het 

takenpakket als de complexiteit aan taken zijn hierdoor veranderd. Een discussie die 

daarmee is opgekomen gaat over bestuurskracht. Over de precieze inhoud van dit begrip 

bestaan verschillende mening, grofweg gaat het hierbij om de mate waarin gemeenten 

succesvol kunnen omgaan met veranderde omstandigheden en maatschappelijke opgaven. 

De aandacht voor dit begrip sluit aan op de veranderde rol van de gemeente, waarbij steeds 

meer met steeds minder middelen gedaan moet worden. De link met de zoektocht naar meer 

samenwerking is daarmee snel gelegd.  

http://lexius.nl/grondwet/artikel134/
http://lexius.nl/grondwet/artikel134/lid2
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Grofweg zijn er voor het ontstaan van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten twee 

ontwikkelingen aan te wijzen (Zwaan, 2005: 90-94): van bovenaf en van onderop. De eerste 

ontwikkeling is de rijksoverheid die probeert intergemeentelijke samenwerking te reguleren. 

Hierbij ontstaat druk van bovenaf op het aangaan van een samenwerkingsverband. Op deze 

manier probeert de rijksoverheid het ontstaan van een vierde bestuurslaag te voorkomen. 

Daarnaast probeert de rijksoverheid door regulering het democratische gehalte van een 

samenwerking te borgen. Een voorbeeld van een samenwerking die gedreven is door deze 

ontwikkeling betreft het ontstaan van Veiligheidsregio’s. Dit zijn 25 gebieden in Nederland 

waarin wordt samengewerkt door besturen en diensten op het gebied van rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. De rijksoverheid heeft wettelijk vastgesteld welke taken verplicht op regionaal 

niveau in een samenwerking uitgevoerd moeten worden. Deze samenwerkingsvorm wordt niet 

verder meegenomen in het onderzoek. 

 De tweede ontwikkeling in het ontstaan van samenwerkingsverbanden is de drang van 

gemeenten zelf om actief samenwerking te zoeken. Dit om uiteenlopende redenen. Soms wordt 

samenwerking gezocht als antwoord op gemeente overstijgende (regionale) vraagstukken en 

beleidsafstemmingen. Veel vaker is het voor gemeenten een strategische beslissing waarmee 

men zich verdedigt tegen een dreigende herindeling (Zwaan, 2005: 90-94). Maar ook het 

realiseren van (bedrijfseconomische) schaalvoordelen en een hogere kwaliteit van uitvoering en 

dienstverlening zijn belangrijke factoren (Pröpper et al, 2005: 2).  

 

2.2.2 Publiekrechtelijke samenwerking 

In dit onderzoek staat publiekrechtelijke samenwerking centraal. Dit betekent niet dat 

gemeenten niet ook privaatrechtelijke samenwerkingen aan gaan. Dit valt echter buiten het 

terrein van dit onderzoek, waar gekozen is voor een focus op samenwerking op initiatief van de 

gemeente zelf. Een samenwerkingsverband op bijvoorbeeld het vlak van afvalverwerking, 

waarbij de gemeenten volledig eigenaar is van de organisatie, kan wel behoren tot terrein van 

dit onderzoek. Figuur 2.1 geeft de reikwijdte van dit onderzoek aan, hierin ligt een focus op de 

rechterhelft van figuur; publiekrechtelijke samenwerking.  

Gezien de specifieke structuur en organisatie van een gemeente en haar rol als publieke 

organisatie leent de gemeente zich beter voor publiekrechtelijke samenwerkingen. Daarnaast 

bestaat de verwachting dat publiekrechtelijke samenwerking in de toekomst de meest 

aangewezen samenwerkingsvorm is voor gemeenten (Pröpper et al, 2005: 1). Engels (2003) 

wijst op verschillende redenen voor waarom publiekrechtelijke samenwerking voor de hand ligt: 

 

1. In medebewind opgedragen taken aan gemeenten lenen zich alleen voor een 

intergemeentelijke uitvoering in een publiekrechtelijke samenwerking. Als er een keuze 

is, betreft die vooral zaken die zich in de vrije (autonome) sfeer van gemeenten bevinden 

(Engels, 2003: 12).  

2. Vanuit dit idee bestaat bij bestuurskundigen twijfel bij gemeentelijke samenwerking op 

privaatrechtelijke basis. Het gaat hier dan met name om de constructie waarin 

samengewerkt wordt. De Gemeentewet is terughoudend op het vlak van de oprichting 

van en deelname aan privaatrechtelijke rechtspersonen (Engels, 2003: 12, Korsten, 2006: 

18).  

3. De wetgever geeft de voorkeur aan publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden (Engels, 

2003: 12). Deze bieden meer waarborgen voor openbaarheid, democratische 

besluitvorming en controle (Korsten, 2006: 18). 
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4. Een privaatrechtelijk constructie met de gemeente als aandeelhouder wordt, vooral uit 

het oogpunt van de burgerbelangen, vaak als problematisch gezien (Engels, 2003: 11).  

 

2.2.3 De Wgr 

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er 

discussie over de manier waarop het 

lokaal bestuur moest worden ingericht. 

Aanleiding hiervoor was de commissie 

Koelman, ingesteld door de minister van 

Binnenlandse Zaken, die in 1947 

concludeerde dat samenwerkingsvormen 

niet langer voldeden zodra er sprake was 

van een complex belang (Zwaan, 2005: 

90). Deze discussie leidde in 1950 tot de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Hierin werd 

zowel vrijwillige als gedwongen samenwerking tussen gemeenten geregeld. Gaandeweg deze 

wet ontstond er meer onduidelijkheid over wie politiek verantwoordelijk was voor het beleid 

van welk samenwerkingsverband (Elzinga, 2002: 17). Naast deze discussie over het 

democratisch gehalte bood de wet ook onvoldoende antwoord op de neiging tot het vormen van 

een vierde bestuurslaag (Zwaan, 2005: 91). In deze discussie is vooral de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) leidend. Zij geeft de voorkeur aan samenwerkingsverbanden als 

verlengd bestuur. Eind 1984 volgde er een herziende Wgr. Hierin lag het accent op verlengd 

lokaal bestuur en het voorkomen van een zelfstandige bestuurslaag tussen gemeente en 

provincie. Op basis van de Wgr zijn er verschillende publiekrechtelijke vormen van 

samenwerking bij en tussen gemeenten mogelijk (Wgr; Platform Rechtmatigheid, 2006: 1): 

 

1. de mogelijkheid om een openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks 

bestuur en een voorzitter in het leven te roepen; 

2. de mogelijkheid een gemeenschappelijk orgaan zonder rechtspersoonlijkheid te vormen; 

3. de mogelijkheid om de gemeenschappelijke taken te laten behartigen door een 

zogenaamde centrumgemeente; 

4. ten slotte kan een regeling zonder meer worden afgesloten, waarbij geen organisatorisch 

verband wordt opgericht maar alleen bepaalde afspraken worden vastgelegd, de 

zogenoemde ‘lichte regeling’. In dat geval is sprake van een bestuursovereenkomst in de 

vorm van een gemeenschappelijke regeling (niet expliciet genoemd in Wgr).  

De genoemde vormen worden in dit onderzoek kortweg een ‘gemeenschappelijke regeling’ 

genoemd. Om tegemoet te komen aan de kritiek op de Wgr uit 1950 is in de herziende wet 

aandacht besteed aan het democratisch gehalte. Gemeenteraden hebben op een aantal manieren 

invloed op een gemeenschappelijke regeling (Wgr; Platform Rechtmatigheid, 2006: 2-3). Zij 

beslissen over opheffing, wijziging en oprichting van een gemeenschappelijke regeling en wijzen 

vertegenwoordigers aan voor het Algemeen Bestuur (AB). Via de begroting en jaarrekening 

worden gemeenteraden op de hoogte gebracht van de uitgevoerde taken. Het college van B&W is 

verplicht om aan de gemeenteraad informatie te geven over de ontwikkelingen van de 

gemeenschappelijke regelingen. Ondanks deze inspanningen blijkt van grote verbeteringen op 

het democratische gehalte niet veel te zijn terecht gekomen (Korsten e.a: 2006). Door het op 

afstand zetten van taken neemt de directe betrokkenheid van de gemeenteraad eerder af dan toe. 

Figuur 2.1 Schematische weergave van het 

onderzoeksthema 
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Ook de prestaties worden minder nauwlettend bekeken, waardoor ook de verantwoording 

erover sneller achterblijft. Soms zijn zowel College als Raad niet goed op de hoogte van de stand 

van zaken, hierdoor wordt een kritische houding als het gaat om verantwoording beperkt.  

 

2.2.4 Wgr plus 

Om samenwerking in grootstedelijke gebieden te bevorderen en te vergemakkelijken zijn in 

1994 met de Kaderwet ‘bestuur in verandering’ Kaderwetgebieden ingesteld (Stadsregio’s, 

2012). Het doel hiervan was om een aantal gebieden direct verantwoordelijk te maken voor het 

maken en uitvoeren van beleid, waar dit anders nog op nationaal niveau gebeurde. Met deze 

tijdelijke wet ontstond samenwerking op het terrein van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, 

verkeer en vervoer, economische zaken en milieu. Een meer verplichtende vorm van 

samenwerking werd actief in de regio rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, 

Eindhoven, Helmond, Arnhem/Nijmegen en Enschede/Hengelo. In 2006 werd deze bepaling 

opgevolgd door de Wgr+. Met deze wet werden de genoemde acht gebieden zogenaamde 

stadsregio’s. Daarmee ligt de verantwoordelijkheid voor regionale opgaven als het verbeteren 

van de bereikbaarheid, de aanleg van bedrijventerreinen, groengebieden en openbaar vervoer 

voortaan bij de stadsregio. In 2010 werd in het regeerakkoord van het Kabinet Rutte bekend dat 

het kabinet de Wgr-plus regeling en daarmee de stadsregio’s wil beëindigen (Regeerakkoord, 

2010). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hier afwijzend op gereageerd. In 

twee recente rapporten over de Wgr-plus worden juist de voordelen en successen benadrukt. Zo 

wijst het rapport De Stille Kracht op dat er ‘in Nederland een onontkoombare behoefte is aan 

samenwerking via de stadsregio's' (Nijpels, 2009). Een rapport in opdracht van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken meldt dat de stadsregio’s goed functioneren, omdat maatschappelijke 

doelstellingen worden behaald en tegenstellingen tussen gemeenten worden verminderd 

(Plussen en Minnen, 2010). Ondanks deze rapporten ziet het kabinet mogelijkheid de taken van 

de regio’s onder te brengen bij de provincie. 

 

 

  Tussentijdse conclusie 

In dit onderzoek staat intergemeentelijke samenwerking in publiekrechtelijk zin centraal. 

Vanuit de Gemeentewet ligt deze vorm ook voor de hand. In de loop van de vorige eeuw is 

rond publiekrechtelijke samenwerking dan ook verschillende wetgeving ontstaan, zoals de 

wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis hiervan zijn er verschillende 

publiekrechtelijke vormen van samenwerking mogelijk. Gemeenteraden hebben vanuit de 

wet rond deze verschillende vormen bevoegdheden die hen voorzien in een sterke positie 

bij oprichting, controle en opheffing van samenwerkingsverbanden. Met de Wgr is ook de 

discussie ontstaan over het democratische gehalte bij op afstand gezette taken. Dit is een 

punt van aandacht, daar verantwoording vaak teveel achterblijft.  

 Na invoering van de Wgr is verder geëxperimenteerd met het vergemakkelijken en 

uitbreiden van samenwerking in de regio. Hiermee ontstonden in 2006 zogenaamde 

stadsregio’s, de Wgr+. Met deze wet werd de verantwoordelijkheid voor regionale opgaven 

als het verbeteren van de bereikbaarheid, de aanleg van bedrijventerreinen, groengebieden 

en openbaar vervoer voortaan bij acht stadsregio’s gelegd. Toch is na een aantal succesvolle 

evaluaties besloten om in de komende jaren deze regio’s weer te ontdoen van hun 

verregaande bevoegdheden en samenwerking. De Wgr+ komt te vervallen. Samenwerking 

lijkt daarmee zeker niet ten einde. Zo ligt bijvoorbeeld een nauwere rol van de provincies 

bij het lokale bestuur voor de hand. De trend om samenwerkingsverbanden aan te gaan is 

gezet en zal in de komende jaren zeker doorgang vinden. 
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2.3 Motieven voor intergemeentelijke samenwerking 

Voor het aangaan van samenwerkingsverbanden zijn vaak verschillende redenen aan te voeren. 

Voorop staat het bereiken van schaalvoordelen (Korsten & Becker, 2006) en een 

maatschappelijk resultaat (van den Heuvel & de Wit, 2009). Hieronder liggen in de meeste 

gevallen twee hoofdmotieven, in meer of mindere mate: (1) kwaliteitsverbetering, meestal als 

motief de kwetsbaarheid van de gemeente terugdringen en (2) kostenbesparingen, het 

realiseren van kostenvoordelen (Van de Laar, 2010). Onderzoeksbureau Partners + Pröpper 

maakt in samenwerkingsverbanden een onderscheid tussen samenwerking gericht op 

(regionale) beleidsafstemming en samenwerking gericht op uitvoering of dienstverlening. Voor 

beide heeft men gemeenten gevraagd naar de belangrijkste motieven (Partners + Pröpper, 2005: 

17). De top drie per samenwerkingsrichting is als volgt: 

 

Beleidsafstemming  1. Het benoemen en realiseren van gemeenschappelijke belangen 

(o.b.v. 187 gemeenten) 2. Een hoger ambitieniveau 

    3. Bedrijfseconomische schaalvoordelen 

 

Uitvoering, dienstverlening 1. Bedrijfseconomische schaalvoordelen 

(o.b.v. 167 gemeenten) 2. Een hogere kwaliteit van uitvoering/dienstverlening 

    3. Stimulansen vanuit andere overheden (financiën, e.d.) 

 

In dit overzicht komt naar voren dat met name bij samenwerking op uitvoerende taken 

bedrijfseconomische voordelen beoogd worden. Als het gaat om samenwerking op primaire 

taken, zoals beleid, dan zijn gemeenschappelijke belangen en het realiseren van slagkracht 

hierin vooral belangrijk.  

 

2.3.1 Verhogen van de kwaliteit 

Één van de belangrijkste redenen om te gaan samenwerken is het verhogen van de kwaliteit. 

Soms gaat dit om de kwaliteit van de dienstverlening, soms om de kwaliteit van de organisatie. 

In geval van het laatste speelt het verminderen van de kwetsbaarheid een belangrijke rol. 

Daarbinnen past ook het aanboren van specialistische kennis door schaarse expertise te 

bundelen (VNG, 2003: 16). Maar ook de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van 

werknemers vallen hieronder, deze zijn vaak ruimer in een nieuwe organisatie (Korsten, 2004b: 

18). Korsten en Becker (2006: 34) deden onderzoek naar motieven die voor een gemeente een 

rol kunnen spelen als het gaat om specifiek het verhogen van de kwaliteit. Dit leidde tot het 

onderstaande overzicht van mogelijke motieven, onderverdeeld in motieven meer betrekking 

tot de kwaliteit van de organisatie en motieven die meer te maken hebben met de ambitie om 

dienstverlening te verbeteren: 

 

Kwaliteit van de organisatie 

- kleine organisaties hebben moeite om de dienstverlening en uitvoering op een 

kwalitatief hoog niveau te houden; 

- verhogen van de kwaliteit van werkprocessen; 

- verhogen van de arbeidsproductiviteit; 

- het opvangen van beleidsdruk door taken op afstand van de gemeente te zetten; 
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- het vergroten van de bestuurlijke slagkracht, bijvoorbeeld rond lobby naar derden. 

 

Kwaliteit van de dienstverlening 

- verhogen van de professionaliteit en deskundigheid van medewerkers; 

- delen van kennis en ervaring en het mogelijk maken van specialisering; 

- eenvoudiger maken van kennisdeling en uitwisseling van ervaring (ICT in het bijzonder); 

- verhogen kwaliteit door van elkaar te leren en uitruil ‘best-practises’. 

 

2.3.2 Kostenbesparingen 

De andere belangrijke reden om tot een samenwerking te komen is het behalen van 

kostenvoordelen. Het is duidelijk dat het besparen van kosten in veel samenwerkingsverbanden 

een rol speelt. Hoe groot deze rol is en of een samenwerkingsverband ook daadwerkelijk kosten 

bespaart is niet altijd helder en verschilt per samenwerking. Dit blijkt ook uit het boek Samen 

Sterker (Van de Laar, 2010) dat melding maakt over dat kostenbesparingen onderdeel zijn van 

het standaardlijstje voor meer samenwerking, evenals kwaliteitsverhoging. Volgens van de Laar 

zit daar een groot spanningsveld tussen. Kostenbesparingen worden vaak genoemd omdat 

samenwerking anders politiek niet haalbaar is (Van de Laar, 2010). Uit ander onderzoek blijkt 

dat twee derde van de gemeenten bij samenwerking ten aanzien van uitvoering of 

dienstverlening ontevreden is over de kosten/baten van de samenwerking (Pröpper et al, 2005: 

45).  

Berenschot deed in 2010 onderzoek naar de mate waarin duidelijk is of 

kostenbesparingen gerealiseerd zijn. Veel gemeenten moesten hierop het antwoord schuldig 

blijven. De redenen hiervoor lopen uiteen van dat besparingen niet het belangrijkste motief zijn, 

tot dat de juiste mensen niet meer werkzaam zijn, tot dat een vergelijking van kosten appels met 

peren vergelijken is.  

Korsten en Becker (2006: 34) deden onderzoek naar motieven die voor een gemeente 

een rol kunnen spelen als het gaat om specifiek het besparen van kosten. Dit leidde tot het 

onderstaande overzicht van mogelijke motieven: 

 

- lagere kosten voor de burger in de dienstverlening; 

- kostenreductie door schaalvoordelen, als gezamenlijke inkoop; 

- mogelijkheden voor sectorspecifieke subsidieregelingen bij samenwerking; 

- spreiden van financiële risico’s die gemeenten Rijk overgeheveld krijgen; 

- versterking onderhandelingspositie ten opzichte van bijvoorbeeld leveranciers; 

- investeringsmogelijkheden vergroten, veel investeren is als gemeente alleen niet 

mogelijk of neemt teveel risico. 

 

 

 

 

Tussentijdse conclusie 

Op basis van de literatuur valt onderscheid te maken tussen motieven die met name gericht 

zijn op het verhogen van de kwaliteit en motieven die gericht zijn op het realiseren van 

kostenbesparingen. Eerdere onderzoeken geven aan dat het in de meeste gevallen een 

combinatie is van beide motieven die aanleiding geeft tot het starten van een 

samenwerkingsverband. Bij een samenwerking op het uitvoerende niveau spelen de kosten 

echter een belangrijkere rol en bij een samenwerking op bedrijfsvoering- en beleidsniveau 

speelt het verhogen van de kwaliteit en slagkracht weer een grotere rol.  
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2.4 Vormen van intergemeentelijke samenwerking 

Samenwerking tussen gemeenten kent vele verschijningsvormen. De manier waarop 

samenwerking wordt vormgegeven hangt af van onder andere het aantal deelnemende partners, 

de verschillen in de omvang van deze partners, de mate van professionaliteit en het aantal en 

type taken dat in de samenwerking wordt ondergebracht (Van de Laar, 2010: 21). Daarnaast 

speelt ook mee om wat voor beleidsterrein het gaat, op welke schaal en wat de ambities zijn. Uit 

de wetenschappelijke literatuur zijn vier modellen van samenwerking te destilleren, die zijn 

ingedeeld op basis van hun organisatorische vorm: netwerk, centrum, matrix en Shared Service 

Center (SSC). Deze modellen geven structuur aan het interpreteren van samenwerking in dit 

onderzoek. De genoemde vormen worden hieronder nader uiteengezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Netwerksamenwerking 

Vrijwillige samenwerking 

Verplichte samenwerking 

Publiekrecht (WGR) 

Privaatrecht 

Wgr+ 

Rijk: bv Veiligheidsregio 

‘gemeenschappelijk 

openbaar lichaam’-Wgr 

*Matrixsamenwerking 

*SSC-samenwerking 

‘Centrumgemeente’-Wgr 

*Centrumsamenwerking 

* Matrixsamenwerking 

‘lichte regeling’-Wgr 

*Netwerksamenwerking 

 

 Uit de literatuur valt niet duidelijk op te maken welke motieven zwaarder wegen dan 

andere. Dit lijkt gebonden aan de specifieke gemeenten en het thema van de samenwerking. 

Of iets als kostenbesparingen uiteindelijk gerealiseerd wordt is ook niet duidelijk op te 

maken. Eerder onderzoek geeft aan dat gemeente op de vraag naar besparingen vaak het 

antwoord schuldig moeten blijven. Terwijl dit bij het aangaan van een samenwerking in veel 

gevallen toch altijd een rol speelt. Daarmee lijken in het bijzonder kostenbesparingen 

interessant als thema voor verdere verdieping. Hoe zwaar wegen deze motieven mee en in 

hoeverre zijn zij holle retoriek? In de ideale situatie wordt met een specifieke samenwerking 

in beeld gebracht welke kostenbesparingen worden beoogd, welke rol deze gespeeld hebben 

in het proces en welke ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Ondanks deze wenselijke situatie, 

lijkt hier een probleem te zijn rond de praktische uitvoerbaarheid. Soms is informatie er niet 

of is het een utopie te veronderstellen dat dit ook leidt tot de beste beslissing.  

Figuur 2.2 Publiekrechtelijke samenwerkingsvormen met juridische context 
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2.4.1 Netwerksamenwerking 

Dit is een bekende vorm van samenwerking waarbij voornamelijk het delen van kennis en het 

uitwisselen van ervaring centraal staat. Het gaat hier om een lichte variant van organisatorische 

samenwerking. Ambtenaren blijven in hun eigen organisatie, maar werken door middel van 

‘best-practises’ structureel samen om voorstellen te formuleren om tot een betere 

bedrijfsvoering van de partners te komen (Korsten, 2004: 55). Het belangrijkste voordeel van 

deze samenwerking is dat het concept flexibel is en mogelijkheden biedt om kansen te 

verkennen. Anderzijds is een nadeel dat het daadwerkelijke ambtenarenapparaat niet wordt 

verkleind en er nauwelijks kosten zullen worden bespaard (Korsten, 2004: 56; Korsten, 2006: 

36). 

 

2.4.2 Centrumsamenwerking 

In dit model nemen gemeenten diensten af bij één centrumgemeente. Voor dit model wordt ook 

wel gesproken over meervoudig geconcentreerde ambtelijke poolvorming (Van de Laar, 2010: 

22). Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen twee varianten: de ‘gastheergemeente’ en het 

‘facilitair bedrijf’. Centrumsamenwerking komt relatief weinig voor in Nederland.  

 Bij de eerste, de ‘gastheergemeente’, zien we dat een grotere gemeente een of meer taken 

verzorgt voor een of meerdere kleine omliggende gemeenten (Van de Laar: 2010: 23). Het idee 

hierachter is dat de grotere gemeente bestaat uit een professionelere en minder kwetsbare 

organisatie, waarbij door de schaalomvang voordelen behaald kunnen worden. Deze variant 

staat beter bekend als het model ‘Groningen-Ten Boer’ (Grumbkow, 2006). De gemeente Ten 

Boer heeft bijna al haar ambtelijke taken ondergebracht bij de gemeente Groningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3 Centrumsamenwerking: gastheergemeente 

 

De andere variant is het ‘facilitair bedrijf’ (Korsten, 2002). Hierbij wordt de ambtelijke capaciteit 

geconcentreerd ondergebracht in een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Bij het ‘facilitair bedrijf’ 

worden niet alle taken uitbesteed aan een grotere gemeente, maar ontstaat er een nieuwe 

organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze taken.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2.4 Centrumsamenwerking: facilitair bedrijf 
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Voordeel van deze samenwerkingsvorm is dat zowel de dienstverlening als de efficiency 

toenemen. Nadeel is dat er een complexe structuur kan ontstaan en daarmee de daadwerkelijke 

kostenbesparingen niet erg hoog zijn (Van de Laar, 2010: 25). 

 

2.4.3 Matrixsamenwerking 

In dit model nemen gemeenten die samenwerken elk één of meerdere taken voor hun rekening. 

Voor dit model wordt ook wel gesproken over meervoudig gedeconcentreerde ambtelijke 

poolvorming (Van de Laar, 2010: 25). Dit betekent dat ieder van de deelnemende gemeenten 

optreedt als verantwoordelijk uitvoerder voor één specifieke taak of één specifiek beleidsterrein. 

De betreffende gemeente herbergt op dit gebied de ambtenaren van de partnergemeenten. Zij is 

op haar beurt verantwoordelijk voor het leveren van de betreffende dienst aan alle 

partnergemeenten. Het komt binnen dit model voor dat de kosten onderling verrekend worden, 

maar het is ook mogelijk dat men diensten met gesloten beurs tegen elkaar wegstreept, hoewel 

dit laatste op lange termijn niet als houdbaar wordt gezien (Korsten, 2004: 59). In vergelijking 

met de centrumsamenwerking valt te stellen dat in een matrixsamenwerking sprake is van een 

centrumfunctie voor elk van de partnergemeente op een specifiek thema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.5 Matrixsamenwerking 

 

Het belangrijkste voordeel van deze samenwerking is dat de kwetsbaarheid van de organisatie 

wordt verminderd en er ook slechts beperkte investeringskosten vereist zijn. Nadeel is wel dat 

medewerkers wisselen van werkgever. Dit kan leiden tot een botsing in cultuur (Van de Laar, 

2010: 26). 

 

2.4.4 SSC-samenwerking 

In dit model wordt samenwerking tussen verschillende gemeenten samengebracht in een nieuw 

op te richten organisatie-eenheid; een Shared Service Center (SSC) (Korsten et al, 2004; 

Strikwerda 2005). Voor dit model wordt ook wel gesproken over enkelvoudige ambtelijke 

poolvorming (Van de Laar, 2010: 26). Dit betekent dat de nieuw op te richten organisatie tot 

taak heeft het leveren van een of enkele specifieke diensten. Dit gebeurt op basis van een 

overeenkomst en tegen een verrekenprijs (Korsten, 2006: 19). Een SSC kent daardoor een 

scheiding tussen bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden. Voor veelal 

beleidsuitvoerende en ondersteunende activiteiten, als ICT, P&O en belasting handhaving, is het 

bundelen van krachten binnen één nieuwe organisatie een goede manier om de kwaliteit van de 

dienstverlening te garanderen (Van de Laar, 2010: 27). Strikwerda wijst in dit verband op de 

voordelen van een SSC binnen de overheid (Strikwerda, 2005): 
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1. verbeteren van de transparantie als het gaat om democratische controle; 

2. verhoogde kwaliteit van beleidsontwikkeling en uitvoering van wettelijke taken; 

3. lagere kosten voor de burger en eventuele bedrijven, door één contactpunt; 

4. lagere overall kosten voor de uitvoering van regelingen door een hogere 

arbeidsproductiviteit van ambtenaren; 

5. behouden van de autonomie van kleine gemeente terwijl toch een, met grotere 

gemeenten, gelijkwaardige kwaliteit geboden kan worden tegen een aantrekkelijke 

kostprijs.  

 

Deze vorm van samenwerking komt relatief veel voor binnen Nederland. Dit betekent niet dat 

een SSC alleen maar voordelen kent. Zo ligt het gemiddelde loonniveau binnen een SSC vaak 

hoger, brengt deze vorm van samenwerking ook coördinatiekosten met zich mee en bestaat het 

risico dat een SSC groter wordt dan nodig. Een strakke sturing van de gemeente lijkt dan ook 

nodig. Omdat een SSC zich goed leent voor uitvoerende werkzaamheden is het een 

aantrekkelijke optie voor gemeenten. Vooral omdat het met een goed afgebakend takenpakket 

relatief eenvoudig ingevoerd kan worden. Nadeel hiervan is dat gemeenten mogelijke kansen om 

ook op meer bedrijfsvoerend en beleidsafstemmend niveau samen te werken ook makkelijker 

links laten liggen in ruil voor eerst meer samenwerking op het relatief eenvoudige uitvoerende 

niveau. Overigens biedt dit vaak al voldoende uitdaging voor gemeenten, gezien de complexiteit 

van samenwerken (Van der Laar, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.6 SSC-samenwerking 
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Tussentijdse conclusie 

Hieronder een overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende vormen van 

intergemeentelijke samenwerking. De genoemde voor- en nadelen zijn ook direct motieven 

om voor een bepaalde vorm van samenwerking te kiezen. Stel dat voor een gemeente het 

besparen van kosten geen rol speelt, maar men wel op zoek is naar een flexibele vorm van 

kennisuitwisseling, dan is een lichte vorm van samenwerking een logische keuze; 

netwerksamenwerking. Stel dat een gemeente op zoek is naar een samenwerking waarbij een 

afgebakend pakket aan taken uitgevoerd dient te worden, met behoud van autonomie en 

uiteindelijk ook kostenbesparingen. Dan biedt een SSC uitkomst, mits men minder waarde 

hecht aan relatief hoge startkosten en het risico op geleidelijk uitdijen van de organisatie.  
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2.5 Het proces tot samenwerking 

Het is de vraag of de genoemde motieven ook het belangrijkste zijn in het komen tot 

samenwerkingsverband. Een deel van het antwoord wordt wellicht gevonden in het uit te 

voeren onderzoek. Een ander deel van het antwoord valt te halen uit de literatuur. Hierin komen 

verschillende factoren naar voren die invloed hebben op het proces, maar niet per definitie iets 

te maken hebben met de inhoudelijke motieven om tot samenwerking te komen. Omdat in dit 

onderzoek geprobeerd wordt om uiteindelijk inzicht te krijgen in de rol van een motief als 

kostenbesparingen in het aangaan van een samenwerking, zijn ook andere factoren van belang 

om hier iets over te kunnen zeggen. Hieronder een overzicht van belangrijke succesfactoren 

zoals gevonden na onderzoek van twaalf samenwerkingsverbanden (Van de Laar, 2010: 209-

237). 

 

 

Samenwerkingsvorm Voordelen Nadelen 

Netwerksamenwerking  Flexibel concept 
 Mogelijkheid om kansen 

te onderzoeken 
 Uitwisseling kennis en 

ervaringen op basis van 
best-practises 

 Geen verkleining 
ambtenarenapparaat 

 Nauwelijks 
kostenbesparingen 

Centrumsamenwerking  Verkleinen 
kwetsbaarheid 

 Profiteren van 
schaalvoordelen 

 Kans op meer efficiency 
 Stap in verhogen 

dienstverlening 

 Risico op ontstaan 
complexe structuur 

 Mogelijk geen besparing 
op de kosten in eerste 
paar jaar 

 

Matrixsamenwerking  Vermindering 
kwetsbaarheid 

 Beperkte 
investeringskosten 

 Medewerkers wisselen 
van werkgever 

 Cultuurbotsingen 
 Risico op onduidelijke 

verantwoordelijkheden 

SSC-samenwerking  Afgebakend takenpakket 
met relatief eenvoudige 
invoering 

 Betere 
beleidsontwikkeling 

 Lagere kosten overheid 
en burger 

 Behouden blijven van 
autonomie 

 Verbeteren 
transparantie en 
democratische controle 

 Gemiddelde loonniveau 
ligt vaak hoger 

 Hoge coördinatiekosten 
in het begin 

 Risico op uitdijen van 
organisatie 

   Tabel 2.1 Overzicht vormen en voor- nadelen 
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1. Aanwezigheid van een sterk urgentiebesef onder alle betrokkenen vanuit de 

partnergemeenten. Nut en noodzaak van samenwerking moet door alle partijen en van 

boven tot onder erkend en herkend worden.  

2. Zoeken naar congruentie in de doelstellingen en streven naar explicitering ervan. Zoek 

gemeenschappelijke visie met overeenstemming in individuele doelstellingen. Veranker 

deze stevig en formeel.  

3. Beperken van het aantal partnergemeenten. Voor slagen van het proces is initiëring en 

uitwerking met een beperkt aantal partners kansrijker.  

4. Kiezen voor de ‘juiste’ partnergemeente. Belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling en 

effectiviteit. Drie gronden belangrijk: 

a. Positieve beeldvorming; negatieve beeldvorming kan krachtige reden zijn om niet 

met een gemeente in zee te gaan. 

b. Onderling vertrouwen; een basis van vertrouwen tussen betrokken sleutelfiguren, 

politici, collegeleden en ambtelijke managers moeten elkaar ‘iets gunnen’. 

c. Homogeniteit en nabijheid; een min of meer vergelijkbare omvang en een ligging 

in elkaars nabijheid (ook: sociaal-culturele of historische achtergrond)is een 

basisprincipe voor succes. 

5. Starten op en gebruik van het juiste moment. Het goede ‘momentum’ is van belang, dit kan 

bijvoorbeeld het vertrek van een gemeentesecretaris of anderszins belangrijke gezichten 

zijn.  

6. Er moet een ‘Gideonsbende’ opstaan; Sterke rol voor een dragende groep van ambtelijke 

en/of bestuurlijke betrokkenen om een duidelijke stip op de horizon te zetten. 

7. Communiceer tijdig en frequent, ook richting de raad: alliantiemanagement. Er is grote 

communicatiebehoefte onder ambtenaren, de werkvloer en politici. Gevoel van juiste 

verbindingen en eigenaarschap moet worden doorleefd in de organisatie.  

 

2.5.1 Meer inzicht nodig 

Voor de genoemde succesfactoren geldt dat ze in meer of mindere mate van belang kunnen zijn 

voor een specifiek samenwerkingsverband. Het zijn in ieder geval in de praktijk beproefde 

factoren. Bovenstaande laat ruimte voor nieuwsgierigheid naar de invloed van zulke 

procesfactoren in relatie tot specifieke motieven. Zijn bijvoorbeeld kostenbesparingen in de 

praktijk eerder een hoofdmotief of juist een bijeffect? En zijn ze essentieel voor het succesvol 

starten van een samenwerking? Of gaat het juist om heel andere factoren? Dit laatste is van 

aanmerkelijk belang voor de beleidspraktijk, waar bijvoorbeeld het realiseren van besparingen 

vaak een belangrijk doel blijkt te zijn. De indruk ontstaat wel eens dat onder het mom van 

bezuinigingen gemeenten gemakkelijkheid halve rekenen op kostenbesparingen door 

samenwerken. Van de Laar (2010) wijst op veel bijkomende kosten als bijvoorbeeld het 

opleiden van werknemers, externe deskundigen, verhuizing, ICT, et cetera. In zijn boek trekt hij 

nadrukkelijk in twijfel of voor het besparen van kosten het aangaan van intergemeentelijke 

samenwerking wel de beste keuze is. Ook maakt van de Laar duidelijk dat procesfactoren 

minstens zoveel van belang zijn. Met deze factoren in het achterhoofd is het interessant nog wat 

aanvulling te zoeken in de bestuurskundige literatuur. Wat kan een rol spelen in of een 

samenwerking uiteindelijk wel of niet tot stand komt? Het stromenmodel van John Kingdon 

(2003) kan hier gebruikt worden om te verklaren waarom op een gegeven moment een 

probleem of oplossing op de agenda komt omdat het de aandacht heeft van besluitvormers.  
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 Inzicht in het proces: het stromenmodel 

Het Stromenmodel van John Kingdon (2003) is gebaseerd op het garbage can model (Cohen, 

March & Olsen, 1972). In dit model wordt een organisatie gelijkgetrokken aan het fenomeen van 

een georganiseerde anarchie. Dit betekent dat het niet eenduidig is hoe een bepaalde gemaakte 

keuze uiteindelijk tot stand komt. Cohen e.a. omschrijven de essentie van het model als volgt:  

 
“ …. such organisations can be viewed for some purposes as collections of choices looking for 

problems, issues and feelings looking for decision situations in which they might be aired,  

solutions looking for issues to which they might be an answer and decision makers looking for 

work” (Cohen e.a. 1972, p. 1) 

 

De veronderstellingen die aan het model ten grondslag liggen zijn: (1) voorkeuren en doelen zijn 

binnen een organisatie problematisch en inconsistent, (2) vaste procedures ontbreken, (3) er is 

sprake van een fluïde participatie. Kingdon bouwt hier met zijn zogenaamde 

agendavormingstheorie op voort en legt hierbij de nadruk op de politiek bestuurlijke context. 

Doel van deze theorie is om inzicht te krijgen in waarom op een bepaald moment iets op de 

agenda komt en al dan niet succesvol gerealiseerd wordt. Dit model staat beter bekend als het 

stromenmodel.  

 In het stromenmodel worden drie stormen van elkaar onderscheiden, namelijk 

problemen, beleidsalternatieven en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. Deze stromen werken 

zowel onafhankelijk van elkaar, maar beïnvloeden elkaar ook wederzijds. Een actueel probleem 

kan bijvoorbeeld aanleiding zijn voor de politiek of het bestuur om een bepaald beleidsvoorstel 

te doen. Een combinatie van deze stromen kan leiden tot een ‘policy window’. Dit is een 

onvoorspelbaar en relatief kort moment waarop bepleiters van een beleidsvoorstel, zogenaamde 

‘policy entrepeneurs’, de mogelijkheid krijgen dit in te brengen voor een bepaald probleem. Het 

wel of niet slagen van zo een actie is afhankelijk van timing en vooral van de stromen 

‘problemen’ en ‘politiek’. 

Zogenaamde ‘policy entrepeneurs’ 

zijn actoren die soms al lange tijd 

een bepaald voorstel op de agenda 

proberen te krijgen. Een bepaald 

actueel probleem kan dan zorgen 

voor een opening op een 

beleidsterrein. Bijvoorbeeld het 

aantreden van een nieuw kabinet 

kan reden zijn voor kansen rond 

nieuw beleid. Het advies van 

Kingdon is dan ook om er voor te 

zorgen dat er altijd een oplossing 

klaar ligt, om daarmee te kunnen 

inhaken op een veranderde situatie. 

In tekening ziet het model van 

Kingdon er als volgt uit (figuur 2.7): Figuur 2.7 Schematische weergave stromenmodel Kingdon 

 

Als we het model willen toepassen op intergemeentelijke samenwerking is het goed om de 

afzonderlijke stromen in deze context uit te leggen.  
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Voor de eerste stroom, de beleidsalternatieven (‘policy stream’), kan het gaan om 

bijvoorbeeld de trend van steeds meer samenwerking op gemeentelijk niveau. Dit kan als gevolg 

van onderzoek zijn ontstaan, maar kan ook ingegeven zijn door ambities rond efficiënter werken 

of als gevolg van een complexiteit aan taken. Eerder in dit hoofdstuk werd duidelijk dat vooral 

de laatste twee hebben geleid tot meer samenwerking tussen gemeenten. Dit zijn 

ontwikkelingen in de stroom beleidsalternatieven. Het gaat in deze stroom voornamelijk om 

inhoudelijke alternatieven. Kortom, in deze stroom komen ontwikkelingen uit de beleidspraktijk 

samen en leiden deze tot beleidsalternatieven.  

Voor de tweede stroom, de problemen (‘problems stream’), kan het gaan om problemen 

die ontstaan in het functioneren van de gemeente. Ook hier kunnen kosten een rol spelen. 

Bijvoorbeeld wanneer de gemeente financieel ongezond is, is dit een probleem wat goed 

functioneren bedreigd. Een financiële crisis is dan een probleem wat met deze stroom naar 

boven komt drijven. Maar ook het opgelegd krijgen van meer taken vanaf de rijksoverheid kan 

een probleem veroorzaken. Dit zijn voorbeelden van ontwikkelingen in de stroom problemen. 

Het gaat in deze stroom met name om problemen die het functioneren van, in dit geval de 

gemeente, bedreigen. Kortom, in deze stroom komen ontwikkelingen uit het dagelijkse reilen en 

zeilen samen en leiden deze tot bepaalde problemen. 

Voor de derde stroom, de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen (‘political stream’), kan 

het gaan om ontwikkelingen in het bestuur of de politiek van de gemeente of actoren die daar op 

van invloed zijn (zoals de rijksoverheid). Zo kunnen verkiezingen leiden tot ander beleid of 

nieuwe mogelijkheden om bepaalde voorstellen op de agenda te krijgen. Ook de wisseling van 

een wethouder of gemeentesecretaris kan een dergelijk effect hebben. Dit zijn ontwikkelingen in 

politiek-bestuurlijke zin. Het gaat in deze stroom met name om veranderingen in 

verantwoordelijkheden, aansturing en/of personen. Kortom, de ontwikkelingen in deze stroom 

kunnen leiden tot wisselingen in de manier waarop een gemeente met bepaalde kwesties 

omgaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussentijdse conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dat er naast rationele motieven ook andere factoren zijn 

die invloed hebben op het komen tot een samenwerkingsverband. Uit de literatuur komt 

naar voren dat het proces wat tot een samenwerking moet leiden minstens zo belangrijk is. 

Hier gaat het dan om bijvoorbeeld de juiste timing, een sterk urgentiebesef, een beperkt 

aantal partnergemeente, juiste en expliciete vormen van communicatie en het hebben van 

een aantal belangrijke ‘trekkers’ in het proces.  

Om beter inzicht te krijgen in de procesfactoren biedt het stromenmodel een 

structuur die zowel allerlei ontwikkelingen als ook het ‘touwtrekken’ om iets op de agenda 

te krijgen samen laat komen. Dit model kan daarom belangrijke handvatten bieden in dit 

onderzoek. Mocht gevonden worden dat motieven niet het belangrijkste zijn in het tot stand 

komen van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, dan is het des te relevanter om te 

kijken naar het proces. De drie stromen van Kingdon geven mogelijkheid om te analyseren of 

een bepaalde samenwerking uiteindelijk voort is gekomen uit puur rationele motieven of 

meer vanuit een ‘policy window’ dat is ontstaan als gevolg van ontwikkelingen. De 

veronderstelling in het stromenmodel is dat een combinatie van de drie stromen tot een 

kortdurend moment kan leiden waarop dit ‘window of opportunity’ ontstaat en een 

beleidsvoorstel gerealiseerd kan worden.  
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2.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is gekeken naar wat er over intergemeentelijke samenwerking zoal bekend is in 

de literatuur. Er is gekeken naar de veranderde rol van de gemeente, de wettelijke basis voor 

intergemeentelijke samenwerking, motieven om samen te werken, verschillende vormen 

waarbinnen dit vorm kan krijgen en tot slot het proces om tot samenwerking te komen. Dit heeft 

geleid tot inzicht in zowel de stand van zaken als de ruimte voor verder onderzoek. Hieronder 

wordt beknopt samengevat wat er uit de zoal literatuur naar voren komt wat de belangrijkste 

conclusies zijn.  

1. Veranderde rol van de gemeente 

Veranderingen op het niveau van de gemeente zijn met name ingegeven door algemene 

ontwikkelingen als schaalvergroting, globalisering en lokalisering. Zowel het 

takenpakket als de complexiteit aan taken zijn hierdoor veranderd. De veranderde rol 

van de gemeente, waarbij steeds meer met steeds minder middelen gedaan moet worden, 

leidt dan ook tot een zoektocht naar het vergroten van de bestuurskracht. Meer 

samenwerking is daarmee logische optie.  

 

2. Wettelijke basis voor intergemeentelijke samenwerking 

In de loop van de vorige eeuw is rond publiekrechtelijke samenwerking verschillende 

wetgeving ontstaan, zoals de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Op basis 

hiervan zijn er verschillende publiekrechtelijke vormen van samenwerking mogelijk. 

Gemeenteraden hebben vanuit de wet verschillende bevoegdheden die hen voorzien in 

een sterke positie bij oprichting, controle en opheffing van samenwerkingsverbanden. 

Na invoering van de deze wet is verder geëxperimenteerd met het vergemakkelijken en 

uitbreiden van samenwerking in de regio.  

 

3. Motieven voor samenwerking 

Motieven zijn te onderscheiden naar zij die gericht zijn op het verhogen van de kwaliteit 

en zij die gericht zijn op het realiseren van kostenbesparingen. Vaak is het een 

combinatie van beide motieven wat aanleiding geeft samenwerking. Bij een 

samenwerking op het uitvoerende niveau spelen de kosten vaak een belangrijkere rol en 

bij een samenwerking op bedrijfsvoering- en beleidsniveau speelt het verhogen van de 

kwaliteit en slagkracht weer een grotere rol. Uit de literatuur valt niet duidelijk op te 

maken welke motieven zwaarder wegen dan andere. Dit lijkt gebonden aan de specifieke 

gemeenten en het thema van de samenwerking. In het bijzonder bij het besparen van 

kosten, wat wel degelijk vaak vanuit de politiek gebruikt wordt, is het niet duidelijk hoe 

belangrijk dit motief is en of er uiteindelijk ook daadwerkelijk iets van gerealiseerd 

wordt. Hiervoor is meer onderzoek nodig.  

 

4. Vormen van samenwerking 

Er zijn vele vormen om samen te werken met een andere gemeente. Grofweg vallen deze 

in te delen in vier categorieën, van licht naar zwaar: Netwerk-, Centrum-, Matrix-, SSC-

samenwerking. Zoals uit tabel 2.1 blijkt kleven hier verschillende voor- en nadelen aan. 

Afhankelijk van het motief is een bepaalde vorm van samenwerking geschikter. Het is 

onvoldoende duidelijk of de vorm op basis van voldoende informatie en bewust gekozen 
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wordt. Meer inzicht in welke vorm van samenwerking het beste wanneer past kan 

gemeenten helpen om succesvol krachten te bundelen. 

 

5. Proces van samenwerking 

Naast rationele motieven zijn ook andere factoren van invloed op het komen tot een 

samenwerkingsverband. Het proces blijkt hierin minstens zo belangrijk. Hier kan het 

gaan om bijvoorbeeld de juiste timing, een sterk urgentiebesef, een beperkt aantal 

partnergemeente, juiste en expliciete vormen van communicatie en het hebben van een 

aantal belangrijke ‘trekkers’ in het proces. Het stromenmodel van Kingdon kan hulp 

bieden in het analyseren van waarom een bepaalde vorm van samenwerking uiteindelijk 

wel of niet van de grond komt. Dit blijkt lang niet altijd duidelijk, al zijn de motieven nog 

zo helder. Op specifiek dit vlak lijkt meer onderzoek nodig om duidelijker inzicht te 

krijgen in de relatie tussen motieven en het proces en daarbij met aanbevelingen te 

kunnen bijdragen aan de beleidspraktijk.  

 

Op basis van de bevindingen uit de literatuur zijn er grofweg twee manieren waarop tegen 

samenwerking aangekeken kan worden. Enerzijds gaat het dan om een rationeel-analytische 

manier, waarbij er naar enkel motieven en voor- en nadelen gekeken wordt. Op basis hiervan 

wordt een afweging gemaakt of samenwerken de moeite waard is. Het doorslaggevende hierbij 

lijkt te zijn dat het rationeel meerwaarde moet hebben om een bepaalde samenwerking aan te 

gaan. Anderzijds kan er ook naar een samenwerking gekeken worden op een meer politiek-

bestuurlijke manier. Hierbij spelen motieven en voor- en nadelen een marginale rol, maar zijn 

spelen deze meer de rol als smeermiddel in het proces. In deze manier speelt het proces de 

grootste rol. Of een gemeente tot een samenwerking komt hangt vooral af van toevalligheden, 

context en personen. De theorie achter het stromenmodel van Kingdon is hier een voorbeeld van. 

Getouwtrek in het proces is hierin uiteindelijk doorslaggevend, waarbij succes afhankelijk is van 

of op het goede moment de goede factoren (problemen, beleidsalternatieven, politiek-

bestuurlijke ontwikkelingen) bij elkaar komen.  

 

2.6.1 Meer onderzoek nodig 

Zoals uit voorgaande blijkt is op een aantal punten nog onvoldoende duidelijk over 

intergemeentelijk samenwerking. Het gaat dan voornamelijk om de motieven, de vormen, het 

proces en de wisselwerking tussen deze drie.  

 

Motieven 

Op basis van de literatuur is geen eenduidig antwoord te vinden welke motieven wanneer 

zwaarder wegen dan andere. Wel is uit de literatuur af te leiden dat bij een samenwerking op het 

uitvoerende niveau de kosten een belangrijkere rol spelen dan de kwaliteitsmotieven. Bij een 

samenwerking op bedrijfsvoering- en beleidsniveau speelt juist het verhogen van de kwaliteit en 

slagkracht weer een grotere rol speelt. Wel blijft staan dat dit per moment en per 

samenwerkingsvorm kan verschillen. Met dit onderzoek wordt geprobeerd duidelijker te krijgen 

wel motieven belangrijk zijn in het aangaan van een samenwerking. Daarvoor is de volgende 

hypothese geformuleerd. 
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Vormen 

Uit de literatuur blijkt dat het goed ordenen van motieven min of meer automatisch valt te 

trechteren naar een bepaalde vorm van samenwerking. In de praktijk blijkt deze koppeling 

minder eenvoudig. Voor de beleidspraktijk lijkt het daarom verstandig meer bewust te zijn van 

de link tussen motieven en vormen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een checklist. De 

verwachting is dat gemeenten de link tussen motieven en vormen nog onvoldoende zien. 

 

 

Proces 

Uit de literatuur blijkt een belangrijke rol te zijn weggelegd voor het proces om te komen tot een 

samenwerking. De precieze rol van het proces is niet duidelijk. Werkt het als smeermiddel of zijn 

elementen uit het proces essentieel voor het slagen van de samenwerking? Vanuit de literatuur 

wordt niet duidelijk of alles valt en staat bij het proces. Wel wordt duidelijk dat elementen als 

timing, urgentiebesef, het aantal partnergemeenten, de mate van communicatie en duidelijke 

leiders in het proces belangrijk zijn. Met deze informatie in combinatie met het stromenmodel 

van John Kingdon ligt het voor de hand de rol van het proces in ieder geval niet te onderschatten. 

Dit leidt tot de volgende hypothese. 

 

Wisselwerking motieven, vormen en proces 

Centraal in dit onderzoek staat de vraag: Welke rol speelt het motief kostenbesparingen, in relatie 

tot andere motieven, in het aangaan van een intergemeentelijk samenwerkingsverband?  

De gegeven drie hypothesen bevinden zich gezamenlijk op het snijvlak van de motieven, vormen 

en het proces van samenwerking. Met beantwoording van de centrale vraag wordt antwoord 

gegeven op het hoe en wat van dit snijvlak. Daarvoor is het belangrijk de beleidspraktijk van 

motieven, vormen en het proces te toetsen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een specifieke 

casus bij de gemeente Haarlemmermeer. De volgende empirische deelvragen worden gebruikt 

om tot beantwoording van de hoofdvraag te komen. 

 

 

 

 

  

Hypothese 1 

Bij samenwerkingsverbanden op uitvoeringsniveau zijn financiële motieven, zoals het 

besparen van kosten, belangrijker dan kwaliteit verhogende motieven. Bij 

samenwerkingsverbanden op bedrijfsvoering en beleidsniveau is dit juist andersom. 

 

Hypothese 2 

In de keuze voor de vorm van een samenwerkingsverband spelen de motieven om tot een 

samenwerking te komen een ondergeschikte rol. 

 

Hypothese 3 

Het starten van een samenwerkingsverband staat en valt bij een geolied proces. Dit betekent 

dat een aantal procesmatige elementen essentieel zijn in intergemeentelijke samenwerking. 

 

 

Empirische deelvragen 

1. Welke rol spelen visie en strategie van een gemeente bij intergemeentelijke samenwerking 

2. Waarom gaat een gemeente in zijn algemeenheid een samenwerkingsverband aan? 

3. Wat zijn bij specifieke samenwerkingsverbanden de motieven om samen te werken? 
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3. Methoden van onderzoek 

 

 

Het onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking vindt plaats bij de gemeente 

Haarlemmermeer. Doordat het onderzoek zich richt op slechts één gemeente en een beperkt 

aantal samenwerkingsverbanden is het belangrijk goed te definiëren waar het onderzoek over 

gaat en in welke mate conclusies iets zeggen over de algemene praktijk van samenwerking. 

Achtereenvolgens wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de keuze voor gemeente 

Haarlemmermeer in paragraaf 3.1, de empirische deelvragen in paragraaf 3.2 en de 

operationalisering van de onderzoeksvraag in paragraaf 3.3. In paragraaf 3.4 wordt stilgestaan 

bij de gebruikte methode van dataverzameling voor dit onderzoek, de selectiecriteria voor 

geïnterviewden en de procedure. Tot slot wordt in paragraaf 3.5 ingegaan op de validiteit en 

betrouwbaarheid van het onderzoek. 

 

3.1 Gemeente Haarlemmermeer 

Haarlemmermeer is één van de grote gemeenten van Nederland. Daarnaast behoort de 

gemeente tot de ‘G32’, een netwerk van bestuurders van de 32 grote steden gericht op 

gezamenlijke belangenbehartiging en kennisdeling. Samenwerking is daar onderdeel van. Dit 

wordt bij Haarlemmermeer al veelvuldig gedaan met verschillende gemeenten. Dit is interessant 

omdat samenwerking vooral vaak voor komt bij wat kleinere gemeenten. Bijvoorbeeld om 

herindeling te voorkomen (Van de Laar 2010: 4). Bij Haarlemmermeer spelen dit soort motieven 

geen rol. Des te relevanter is het om nader onderzoek te doen naar wat men aan redenen 

tegenkomt bij samenwerkingsverbanden vanuit een grotere gemeente. Welke motieven spelen 

hier een rol en op welke wijze komen verbanden tot stand? Specifiek voor Haarlemmermeer is 

haar centrale ligging en de luchthaven Schiphol die binnen de gemeente valt. Hierdoor is 

Haarlemmermeer een belangrijke gemeente voor de gemeenten om haar heen. Er is een waaier 

aan samenwerkingsverbanden, ook regelmatig met verschillende gemeenten of organisaties. 

Juist een grote gemeente als Haarlemmermeer geeft de mogelijkheid de mate van samenhang 

goed te bekijken. Ook zullen overwegingen in het komen tot een samenwerking anders zijn dan 

bij kleinere gemeenten. Zoals genoemd speelt het voorkomen van herindeling geen rol, maar 

speelt het voorop willen lopen in gemeenteland wel weer een rol. Vanuit deze rollen biedt 

Haarlemmermeer naast een veelzijdigheid aan samenwerkingen ook een groot potentieel. Dit 

maakt Haarlemmermeer interessant om in dit onderzoek als case te nemen.  

 

3.2 Empirische deelvragen 

Om beter inzicht te krijgen in intergemeentelijke samenwerking is gekozen voor een casestudy 

bij de gemeente Haarlemmermeer. Dit biedt de mogelijkheid vanuit de praktijk te onderzoeken 

hoe samenwerking tot stand komt. Met behulp van een aantal empirische deelvragen wordt 

geprobeerd inzicht te krijgen in de verschillende motieven, de relatie van deze tot elkaar en de 

rol van het proces. Een nadeel van een case study is dat conclusies alleen met grote 
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voorzichtigheid overgenomen kunnen worden als algemene conclusies voor processen rond 

intergemeentelijke samenwerking.  

Haarlemmermeer is met ruim 140.000 inwoners één van de grotere gemeenten in 

Nederland. Net als binnen de gehele overheid moet ook Haarlemmermeer bezuinigen. Het 

college VVD, PvdA, CDA en D66 zegt hierover het volgende: 

 

“Besturen in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door een fikse economische teruggang, een 

groeiende werkloosheid en even noodzakelijke als omvangrijke rijksbezuinigingen. Dat is wat ons, 

uw college, te doen staat in de periode 2010-2014.” (collegeprogramma Haarlemmermeer 2010-

2014).  

 

Één van de manieren om te bezuinigen is het streven naar meer regionale, provinciale en 

landelijke samenwerking. Hierover wordt het volgende gezegd: 

 

“Wij onderstrepen het belang van samenwerking, waarbij wij uitgaan van de positie van 

Haarlemmermeer als één van de grote gemeenten in Nederland. Samenwerking op regionale of 

provinciale schaal en met landelijke partners is gericht op gemeenschappelijke voordelen. 

Samenwerking met andere, waaronder commerciële organisaties, wordt onderzocht en 

aangemoedigd om zo te komen tot een grotere efficiency. Ook het uitbesteden van taken is een 

oplossingsrichting”. (idem) 

 

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat de gemeente meer regionaal en provinciaal wilt 

samenwerken om daarmee gemeenschappelijke voordelen te bereiken. Het is onduidelijk wat 

deze voordelen precies betekenen en in hoeverre ze daadwerkelijk behaald worden. In ieder 

geval wordt er een verband gelegd tussen samenwerken en bezuinigen. Dit veronderstelde 

verband wordt in dit onderzoek nauwer bekeken, voorafgegaan door hoe samenwerking in zijn 

algemeenheid tot stand komt en door een blik te werpen op de motieven die hier aan ten 

grondslag liggen. Om empirisch de goede informatie te achterhalen wordt het onderzoek 

opgebouwd aan de hand van een aantal deelvragen.  

 

3.2.1 Deelvraag 1 

Binnen Haarlemmermeer lopen op dit moment al meerdere samenwerkingsverbanden. Zo 

wordt er samengewerkt in de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en Cocensus voor de 

belastingen. Daarnaast zijn er concrete plannen voor een ICT samenwerking met de gemeente 

Haarlem. Opvallend is dat elke samenwerking redelijk op zichzelf lijkt te staan. De 

veronderstelling is dat er telkens andere motieven en ambtenaren bij betrokken. Het is de vraag 

of dit de beste manier is om met samenwerking om te gaan. Dit aspect wordt meegenomen in het 

onderzoek. Het is de vraag welke rol visie en strategie spelen bij intergemeentelijke 

samenwerking. Dit leidt tot de eerste deelvraag. 

 

3.2.2 Deelvraag 2 

Deelvraag 1 

Wat is de visie en strategie van de gemeente Haarlemmermeer op intergemeentelijke 

samenwerking? 
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Uitgangspunt in dit onderzoek is intergemeentelijke samenwerking in een publiekrechtelijke 

vorm, zoals een gemeenschappelijke regeling (Wgr). Om deze vorm goed in de context te kunnen 

plaatsen is inzicht in de brede waaier aan samenwerkingspartijen van belang. Deelvraag twee 

geeft inzicht in waar Haarlemmermeer al samenwerkt, met wie en waarom.  

 

3.2.3 Deelvraag 3 

In het onderzoek wordt aan de hand van al bestaande samenwerkingsverbanden gekeken naar 

hoe deze tot stand zijn gekomen, wat er mee beoogd is en of er iets te zeggen valt over of dit ook 

bereikt wordt. Wat zijn de motieven? Wat is de rol van kostenbesparingen? Welke 

aanbevelingen zijn er te doen voor samenwerkingen in de toekomst? Vanuit het overzicht van 

samenwerkingen wordt gefocust op twee samenwerkingsverbanden die zowel vrijwillig tot 

stand zijn gekomen, een publiekrechtelijk karakter hebben en waarbij een bezuiniging op de 

taakstelling is ingeboekt. Om een vergelijking te kunnen maken tussen een al bestaande 

samenwerking en een samenwerking die nog in de steigers staat wordt de laatste variant ook 

meegenomen. De al bestaande samenwerking is op het vlak van belastingen, Cocensus. Deze 

samenwerking tussen Haarlemmermeer en Haarlem is gestart in 2007. Inmiddels maken ook de 

gemeenten Beverwijk, Hillegom, Oostzaan en Wormerveer deel uit van de samenwerking. De 

samenwerking die nog in de steigers staat is op het vlak van ICT. Ook hier is Haarlem de 

voorgenomen samenwerkingspartner. De verkenning om tot een samenwerking te komen 

bevindt zich nu in een vergevorderd stadium. De derde deelvraag geeft inzicht in de redenen die 

ten grondslag liggen aan beide samenwerkingen. 

 

3.2.4 Hoofdvraag 

In dit onderzoek wordt beoogd meer boven te water te krijgen over de rol van 

kostenbesparingen, in relatie tot andere motieven, in het aangaan van een samenwerking: 

 

Het is de vraag of meer samenwerking wordt gezien als een goede manier om kosten te 

besparen en welke rol dit vervolgens speelt in het proces om tot samenwerking te komen. 

Daarbij wordt geprobeerd meer inzicht te krijgen in waar het motief van kostenbesparingen 

voor gebruikt wordt. In de slotbeschouwing van de resultaten bij Haarlemmermeer, hoofdstuk 5, 

wordt gekeken naar wat er over kostenbesparingen, de andere motieven en het proces te zeggen 

valt in de situatie van Haarlemmermeer. Het geheel aan resultaten draagt bij aan beantwoording 

van de onderzoeksvraag.  

 

3.3 Operationalisering 

Deelvraag 2 

Welke verbonden partijen kent de gemeente Haarlemmermeer en wat is de aard van de 

samenwerkingsverbanden? 

 

Deelvraag 3 

Wat zijn motieven om samen te werken in geval van Cocensus en ICT? 
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In het onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking wordt bij de gemeente 

Haarlemmermeer verkend welke factoren belangrijk zijn in het proces naar een 

samenwerkingsverband. Er wordt onderzocht hoe het proces om tot samenwerking te komen 

eruit ziet en welke motieven een rol spelen. Geprobeerd wordt ook om een gewicht aan deze 

motieven te geven, dit geeft inzicht in het belang van bepaalde motieven. Het motief 

kostenbesparingen heeft de speciale aandacht. Omdat het lastig is om concreet in beeld te 

brengen of er met een samenwerking kosten zijn bespaard, het gaat in de 

presamenwerkingsfase veel meer om de intentie, wordt in dit onderzoek gekeken naar de 

functie van het besparen van kosten door samenwerking in relatie tot andere motieven. Zoals 

duidelijk wordt dit onderzoek breed aangevlogen. Op deze manier wordt het thema verkend en 

wordt bekeken welke samenwerkingsverbanden er zijn binnen de gemeente Haarlemmermeer 

en welke motieven hieraan ten grondslag liggen. Het doel is niet alleen meer inzicht te krijgen in 

de motieven en specifiek de functie van kostenbesparingen, maar ook aanbevelingen te doen aan 

de gemeente over hun aanpak betreffende intergemeentelijke samenwerking. 

  

3.3.1 Onderzoeksvraag 

In de centrale onderzoeksvraag zijn een aantal componenten aanwezig die nadere 

operationalisering vereisen. In het navolgende wordt ingegaan op deze componenten. Met deze 

vraag is het belangrijk te realiseren dat ook het proces een rol speelt in het al dan niet aangaan 

van samenwerking. Dit aspect wordt hieronder ook geoperationaliseerd.  

 

‘Intergemeentelijke samenwerking’: wanneer is iets wel of niet samenwerking? 

Onder intergemeentelijke samenwerking worden in dit onderzoek samenwerkingsverbanden 

verstaan waarbij sprake is van ambtelijke krachtenbundeling al dan niet in een aparte 

organisatievorm en al dan niet fysiek samengebracht op een locatie (Van de Laar, 2010: 9). Het 

gaat hier om samenwerking tussen gemeenten en op initiatief van gemeenten zelf. Hier worden 

vier hoofdvormen van publiekrechtelijke samenwerking onderscheiden: netwerk-, centrum-, 

matrix-, en ssc-samenwerking. 

 

‘Kostenbesparingen’: hoe werkt dit aspect door in samenwerking? 

Onder kostenbesparingen wordt in dit onderzoek verstaan de uitgesproken wens, ook wel de 

veronderstelling, dat kosten bespaard worden. Het noemen van dit motief is in dit onderzoek 

voldoende om te kunnen spreken over het besparen van kosten. De intentie is hier van 

toepassing. Bij kostenbesparingen wordt in dit onderzoek dus in eerste instantie gekeken naar  

wat hierover gezegd wordt in verschillende documenten en gesprekken. Het gaat hier niet direct 

om feitelijke kostenbesparingen, maar om de rol van dit motief in het aangaan van een 

samenwerkingsverband. Het ligt voor de hand dat met dit motief wordt bedoeld dat in de 

toekomst hetzelfde werk voor minder geld moet gebeuren. In dit onderzoek wordt gekeken in 

hoeverre dit motief doorslaggevend is. 

Om het motief kostenbesparingen, zoals bedoeld onder 'a', op waarde te kunnen 

Centrale onderzoeksvraag 

Welke rol speelt het motief kostenbesparingen, in relatie tot andere motieven, in het aangaan 

van een intergemeentelijk samenwerkingsverband?  
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schatten is het goed om inzicht te kunnen geven in of er ook daadwerkelijk kosten bespaard 

worden met een samenwerking. Onderzoeksbureau Berenschot (2010) wijst in een quick scan 

naar besparingen door intergemeentelijke samenwerking op de complexiteit van dit aspect. Van 

de 28 gemeenten kon geen van hen goed inzicht geven in gerealiseerde kostenbesparingen. 

Redenen hiervoor liepen uiteen van dat men dit aspect van ondergeschikt belang vind, tot dat 

het als onmogelijk gezien wordt om vast te stellen of iets tot een aanwijsbare besparing heeft 

geleid. Gezien veranderde omstandigheden en criteria door de jaren heen is het 'appels met 

peren' vergelijken. In dit onderzoek wordt dan ook niet gepoogd een precieze inschatting te 

geven van feitelijke kostenbesparingen. Daarentegen is het doel van dit onderzoek om meer 

inzicht te geven in de motieven en rol hiervan in het proces. Daarmee vallen bevorderende en 

belemmerende factoren in kaart te brengen in het realiseren van een samenwerking in zijn 

algemeenheid en specifiek kostenbesparingen daarbinnen. Dit geeft informatie over waar in 

toekomstige samenwerkingen specifiek op gelet dient te worden.  

 

‘Procesfactoren’ rond intergemeentelijke samenwerking 

Onder ‘procesfactoren’ wordt in dit onderzoek verstaan de factoren die van 

invloed zijn op het komen tot een intergemeentelijke samenwerking, los van de verschillende 

inhoudelijke motieven als verhogen van de kwaliteit en het besparen van kosten. Hierbij kan het 

gaan om timing, urgentiebesef, het aantal partnergemeenten, de mate van communicatie en 

duidelijke leiders in het proces. Deze factoren worden door Kingdon ook wel omschreven als 

factoren uit de ‘political stream’ of de ‘problems stream’. In dit onderzoek wordt de ‘policy 

stream’, de meer inhoudelijke motieven, niet onder deze procesfactoren geschaard.  

 

In dit onderzoek wordt onder visie en strategie verstaan (1) het hebben van een kijk op wat 

intergemeentelijke samenwerking is en waar dit voor de gemeente Haarlemmermeer toe moet 

leiden en (2) het duidelijk en op schrift hebben van de handelingen die nodig zijn om hier toe te 

komen. Dit wordt in dit onderzoek concreet ingevuld aan de hand van de planning- en 

controlcyclus van Price Waterhouse Coopers, zoals gebruikt bij een evaluatie van de aan 

Haarlemmermeer verbonden partijen (Rekenkamer, 2009). Dit model is te vinden in figuuur 4.1 

en wordt verder uitgelegd bij de beantwoording van de eerste empirische deelvraag in de 

paragraaf resultaten. De eerste helft van deze cyclus gaat over visie en strategie, onder verdeeld 

in drie pijlers: Beleid en kaders, Visie en doelen, rolverdeling. Hieronder wat per pijler verstaan 

wordt. 

 

Beleid en kaders 

Aan de basis van een goede sturing ligt een helder beleid en duidelijke kaders. Er dienen zowel 

in samenhang met bestaand beleid als losse kader stellende uitgangspunten geformuleerd te 

worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van financiën.  

Visie en doelen 

Algemeen beleid wordt doorvertaald naar lange- en korte termijn visie en doelstellingen. 

Deelvraag 1 

Wat is de visie en strategie van de gemeente Haarlemmermeer op intergemeentelijke 

samenwerking? 
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Rolverdeling 

In de wijze waarop de gemeente haar rollen als eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer 

invult moeten ‘dubbele petten’ worden voorkomen en moeten vanuit risicobeheersing de nodige 

‘checks & balances’ worden ingebouwd. 

Om duidelijk te krijgen wat de visie en strategie is van Haarlemmermeer wordt de gevonden 

informatie uit het rapport van de Rekenkamer, de programmabegroting en interviews getoetst 

aan de drie genoemde ideaaldefinities. Dit geheel vormt antwoord op in welke mate er sprake is 

van visie en strategie.  

 

Verbonden partij 

Er is sprake van een verbonden partij wanneer de gemeente Haarlemmermeer een bestuurlijke 

relatie en een financieel belang heeft, zoals een derde rechtspersoon in de vorm van een NV/BV, 

gemeenschappelijke regeling of stichting (Programmabegroting, 2012). Voor een bestuurlijk 

belang moet sprake zijn van zeggenschap op een of andere manier, zoals een zetel in het bestuur 

of stemrecht. Voor een financieel belang moet sprake zijn van het ter beschikking stellen van 

middelen die niet worden terug ontvangen.  

 

Aard van samenwerkingsverbanden 

Hier gaat het om zowel het beleidsterrein waarop wordt samengewerkt als de vorm waarin het 

verband gestalte heeft. Een uitgebreid overzicht van de verschillende vormen is te vinden in 

hoofdstuk 2, kortweg gaat het om de volgende vormen: 

 

Netwerk: Een vorm waarbij met name het delen van kennis en het uitwisselen van ervaring 

centraal staat. Het gaat hier om een lichte variant van organisatorische samenwerking. 

 

Centrum: In dit model nemen gemeenten diensten af bij één centrumgemeente. Diensten 

worden ingekocht en volledig uitgevoerd door een andere gemeente. 

 

Matrix: In dit model nemen gemeenten die samenwerken elk één of meerdere taken voor hun 

rekening. Dit betekent dat ieder van de deelnemende gemeenten optreedt als verantwoordelijk 

uitvoerder voor één specifieke taak of één specifiek beleidstrein. Een gemeente is in dit model 

gespecialiseerd in één taak en voert deze voor andere gemeenten uit.  

 

SSC-samenwerking: In dit model wordt samenwerking tussen verschillende gemeenten 

samengebracht in een nieuw op te richten organisatie-eenheid; een Shared Service Center (SSC). 

De nieuw op te richten organisatie heeft tot taak het leveren van een of enkele specifieke 

diensten. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst en tegen een verrekenprijs. Een SSC kent 

daardoor een scheiding tussen bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden. 

 

Deelvraag 2 

Welke verbonden partijen kent de gemeente Haarlemmermeer en wat is de aard van de 

samenwerkingsverbanden? 

 

Deelvraag 3 

Wat zijn motieven om samen te werken in geval van Cocensus en ICT? 
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Motieven 

Een uitgebreide onderbouwing van wat onder motieven wordt verstaan is te vinden in 

hoofdstuk 2; Theorie. Op basis van de literatuur vallen motieven samen te vatten in drie 

categorieën: motieven rond financiën en het besparen van kosten, motieven rond het verhogen 

van de kwaliteit van dienstverlening en motieven rond het verbeteren van de organisatie als 

geheel. Gevonden motieven worden in de het hoofdstuk resultaten onderverdeeld in deze drie 

categorieën, gevonden op basis van de wetenschappelijke literatuur. Naast deze drie 

inhoudelijke categorieën is nog aandacht voor het proces en factoren die hier mee te maken 

hebben. Wat wordt verstaan onder deze factoren is onder de operationalisering van de 

hoofdvraag gedefinieerd. 

 

3.4 Afbakening en case keuze 

Dit onderzoek richt zich op door de gemeente zelf geïnitieerde samenwerkingsverbanden met 

andere gemeenten, op basis van publiekrechtelijke constructies ('gemeenschappelijke regeling'). 

Om het onderzoek behapbaar te maken dient een keuze gemaakt te worden voor de te 

onderzoeken samenwerkingen. Op dit vlak biedt Haarlemmermeer meerdere mogelijkheden. De 

tweede deelvraag geeft hier uitgebreider antwoord op. Binnen de genoemde criteria vallen de 

volgende samenwerkingen binnen het blikveld van dit onderzoek.  

 

Cocensus (sinds 2007) 

Samenwerking tussen de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan 

en Wormerveer op het terrein van het heffen en invorderen van belastingen. Het gaat hier om 

uitvoerende werkzaamheden.  

 

Recreatieschap Spaarnwoude (sinds 1970) 

Samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam, Haarlem, 

Haarlemmermeer, Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gericht op het beheer van een 

groene bufferzone in de regio. Dit is een vrij passief samenwerkingsverband.  

 

Werkvoorziening AM Groep (sinds 2009) 

Samenwerking tussen Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder Amstel en Uithoorn, 

gericht op het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) van deze gemeenten. De 

AM Groep is een leerwerkbedrijf belast met uitvoerende taken. Het is een onderdeel van AM 

Werk Re-integratie BV. 

 

ICT (verwachting per 2013) 

Samenwerking tussen Haarlemmermeer en Haarlem op het gebied van informatisering en 

automatisering. Dit is een bedrijfsvoeringstaak en daarmee zowel ondersteunend als uitvoerend.  

Regionale Uitvoeringsdienst, RUD (verwachting per 2013) 
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Samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlemmermeer, 

Amsterdam en Zaanstad, gericht op een gezamenlijke handhaving van het omgevingsrecht. 

Concrete plannen hierover ontbreken nog.  

Naast de bovenstaande vijf verbanden zijn er nog twee waarvan op dit moment nog weinig 

bekend is, maar waar wel over wordt gesproken: (1) administratieve processen en (2) juridische 

zaken. 

 

3.4.1 Selectie cases 

Er zijn een aantal samenwerkingsverbanden die voldoen aan het gestelde criterium, namelijk: 

publiekrechtelijkheid. Wanneer als deze verbanden in het onderzoek betrokken ligt het risico op 

de loer dat het verzandt in slechts een uiteenzetting van de stand van zaken. Dit is nadrukkelijk 

niet de bedoeling. Omwille van de kwaliteit van het onderzoek wordt uit bovenstaande 

verbanden een selectie gemaakt. Om een vergelijking te kunnen trekken tussen een al langer 

lopende samenwerking en een samenwerking die in de steigers staat wordt gekozen voor het 

nader bekijken van twee samenwerkingsverbanden; één bestaand verband en één toekomstig 

verband. In deze keuze speelt mee dat Haarlemmermeer op dit moment vooral op uitvoerend 

niveau samenwerkingsverbanden heeft ontplooid. De bestaande en toekomstige 

publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden vallen samen te brengen in het volgende schema. 

Gezien de passiviteit van het samenwerkingsverband is wordt het recreatieschap Spaarnwoude 

niet verder meegenomen. 

 

 Bestaande samenwerking Toekomstige samenwerking 

Uitvoerend Cocensus (2007) 
Gem. regeling 

RUD (verwacht per 2013) 

Werkvoorziening AM (2009) 

Ondersteunend  ICT (verwacht per 2013) 

SSC (Gem. regeling) 

Tabel 3.1 Overzicht publieksrechtelijke samenwerkingsverbanden. 

 

Uit het schema komt naar voren dat het samenwerkingsverband rond ICT het enige verband is 

dat zowel gericht is op ondersteuning van de bedrijfsvoering als uitvoering. Dit geeft de 

meerwaarde van dit verband aan. Haarlemmermeer heeft tot nu toe vooral op uitvoerende taken 

samengewerkt. Daarnaast bestaan er al veel documenten over de op te zetten ICT samenwerking. 

Dit in tegenstelling tot de Regionale Uitvoeringsdienst. Dit staat nog in de steigers. Daarnaast 

staat de ICT samenwerking prominent genoemd in het collegeprogramma. De beschikbare 

informatie in combinatie met de bedrijfsvoeringstaken maakt dit samenwerkingsverband 

interessante om mee te nemen als toekomstig samenwerkingsverband. Ook het proces naar 

samenwerking toe loopt grillig, dit maakt de ICT-samenwerking een interessante case voor dit 

onderzoek.  

 De keuze voor een bestaand samenwerkingsverband ligt op basis van het schema voor 

de hand. Het langst bestaande samenwerkingsverband, in dit geval Cocensus, geeft meer 

historische informatie dan de AM groep. Echter, de bestaansduur van een verband zegt niet alles. 

Voor de AM groep geldt ook dat de gemeenschappelijke regeling onderdeel is van een grotere BV. 

Daarmee gaat het publiekrechtelijke deel slechts om samenwerking op een klein onderdeel. Het 

is de vraag of daarmee voldoende informatie wordt verkregen over alle facetten waar een 
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gemeente mee te maken krijgt bij intergemeentelijke samenwerking (op eigen initiatief). 

Cocensus is om die reden een betere keuze voor een nader te onderzoeken verband. Het was 

destijds ook één van de paradepaardjes in gemeenteland. Het heffen en invorderen van 

belastingen is volledig in handen van deze organisatie en loopt volgens eigen zeggen al geruime 

tijd succesvol. In dit onderzoek wordt Cocensus nader onderzocht. 

 Voor zowel Cocensus als de ICT samenwerking geldt dat het gaat om enkelvoudige 

ambtelijke poolvorming. Andere vormen van samenwerking komen niet voor bij de gemeente 

Haarlemmermeer. Daarnaast lopen op het vlak van ICT al samenwerkingsverbanden zonder 

formele status. Deze kunnen van pas komen bij de analyse.  

 

3.5 Dataverzameling en methode 

Het onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking is een case study onderzoek bij de 

gemeente Haarlemmermeer. Eerder in het hoofdstuk is al gewezen op de voorzichtigheid die 

geboden is bij de conclusies, als het gaat om de bredere toepassing ervan op intergemeentelijke 

samenwerking in het algemeen.  

 Het betreft hier een kwalitatief onderzoek, met als doel verkennen van de wegen 

waarlangs een intergemeentelijke samenwerking tot stand komt. Hiervoor is gekozen omdat zo 

de mogelijkheid ontstaat door te vragen op een aantal thema’s en eventueel tussentijds nog 

bijgestuurd kan worden in de vraagstelling en methodiek als de resultaten daarom vragen. Het 

gaat in dit onderzoek dan ook voornamelijk om de ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’-vragen bij 

intergemeentelijk samenwerking. Wat is het, hoe komt het tot stand en waarom? Voor de 

dataverzameling betekent dit dat er gekozen wordt voor zowel bestaande documenten als voor 

interviews. Bestaande documenten kunnen veel informatie geven over de stand van zaken en de 

manier waarop wordt omgegaan met intergemeentelijke samenwerking. Kortom, het ‘wat’ en 

het ‘hoe’. Voor de verdiepende ‘waarom’-vragen bieden interviews een goede mogelijkheid. Wel 

dient opgemerkt te worden dat de interviews zijn afgenomen in de zomer van 2011, dit maakt 

dat de gemeente mogelijk inmiddels op een aantal terreinen anno 2012 vooruit heeft geboekt.  

 

3.5.1 Geraadpleegde documenten 

Voor beantwoording van de eerder genoemde empirische deelvragen wordt gebruik gemaakt 

van een aantal documenten. Hieronder informatie over het betreffende document, de reden voor 

gebruik en de methode van analyse.  

 

Rekenkamer Commissie: Verbonden en verankerd 

Het rapport van de Rekenkamer uit 2009 geeft het meest complete overzicht van de stand van 

zaken rond verbonden partijen. Tot 2009 was er geen centrale plek binnen de gemeente waar de 

stand van zaken rond verbonden partijen was te vinden. De Rekenkamer heeft op deze 

gebrekkige verslaglegging en coördinatie gewezen. In het rapport wordt zowel een analyse 

gedaan als aanbevelingen gegeven voor verbetering van het beleid aangaande verbonden 

partijen. In het hoofdstuk Resultaten wordt uitgebreider ingegaan op dit rapport. 

 Het document wordt gebruikt bij beantwoording van de eerste empirische deelvraag: 

Wat is de visie en strategie van de gemeente Haarlemmermeer op intergemeentelijke 
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samenwerking? Met behulp van dit document wordt in kaart gebracht hoe de gemeente omgaat 

met intergemeentelijke samenwerking. Ook wordt inzicht gegeven in de strategie van de 

gemeente. Dit wordt met behulp van verdiepende interviews later gedetailleerder bekeken. 

Voornaamste doel van het bestuderen van dit document is het begrijpen van de stand van zaken.  

 Voor de analyse van het document wordt gebruikt gemaakt van de gemeentelijke 

planning & controlcyclus verbonden partijen (PWC, 2009). Deze cyclus wordt in het rapport van 

de Rekenkamer gebruikt als kapstok van analyse, langs de thema’s: Beleid & Kader, visie & 

doelen, rolverdeling, prestatieafspraken, begroting & verantwoording en monitoring & sturing. 

De knelpunten uit het rapport worden getoetst aan de hand van informatie uit de afgenomen 

interviews en de programmabegroting. Worden de knelpunten herkend en wat is de stand van 

zaken? De bevindingen worden gerapporteerd in het hoofdstuk Resultaten.  

 

Programmabegroting 2011-2014, 2012-2015 

De begrotingen van 2011 en 2012 geven middels de paragraaf ‘Verbonden partijen’ informatie 

over de verschillende samenwerkingen, de financiële situatie en de gemaakte afspraken. 

Daarmee is dit een belangrijke bron van informatie voor dit onderzoek. In het hoofdstuk 

Resultaten wordt gerapporteerd over de informatie in deze paragraaf. Het document geeft 

inzicht in de stand van zaken rond de verschillende vormen van intergemeentelijke 

samenwerking binnen Haarlemmermeer. 

 Het document wordt gebruikt bij zowel de beantwoording van deelvraag 1 en 2. Bij 

deelvraag 1 gaat het om de vraag: Wat is de visie en strategie van de gemeente Haarlemmermeer 

op intergemeentelijke samenwerking? Bij deelvraag 2 is de volgende vraag aan de orde:  Welke 

verbonden partijen kent de gemeente Haarlemmermeer en wat is de aard van de 

samenwerkingsverbanden? Voor beide vragen is een overzicht van de verschillende 

samenwerkingsverbanden essentieel. Het document ‘Verbonden partijen’ uit de begroting geeft 

hier inzicht in.  

De paragraaf ‘Verbonden partijen’ wordt voor de eerste deelvraag gebruikt als toets voor 

de aanbevelingen die gedaan zijn door de Rekenkamer en de informatie uit de afgenomen 

interviews. Zijn er zaken verbeterd en zijn er nog knelpunten? De knelpunten uit het rapport van 

de Rekenkamer worden getoetst door in de betreffende paragraaf te zoeken op de genoemde 

onderdelen die gerapporteerd dienen te worden, volgens advies van de Rekenkamer: rapporteer 

kernprestaties, maak prestatieafspraken inzichtelijk, stel lange- en korte termijn doelen en maak 

de financiële stromen transparant. Doel is om met dit document voor de eerste deelvraag te 

kunnen aangeven waar er sprake is van gebrekkige verslaglegging.  

Voor beantwoording van de tweede empirische deelvraag geldt de paragraaf als 

overzichtsdocument. Alle samenwerkingen die voorkomen binnen Haarlemmermeer staan 

gerapporteerd in deze paragraaf. De tweede deelvraag heeft als doel het in kaart brengen van de 

verscheidende verbanden en vormen. Alle genoemde verbanden uit de paragraaf worden met 

behulp van de informatie uit de begroting gerapporteerd in het hoofdstuk resultaten.  

 

Bedrijfsplan Cocensus 2007-2010, 2011-2014 

De bedrijfsplannen van Cocensus geven inzicht in de doelstellingen en de stand van zaken. Het 

eerste driejarenplan is afkomstig uit 2007, bij de start van het samenwerkingsverband. Hier 

staan zowel doelstellingen in ter verhoging van de kwaliteit als van de efficiency. In het 
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driejarenplan van 2011 staan ook doelstellingen geformuleerd voor het verder zoeken naar 

uitbreiding naar andere deelnemende gemeenten.  

Beide bedrijfsplannen geven een compleet overzicht van de stand van zaken en worden 

daarom meegenomen als document in het onderzoek. In het hoofdstuk Resultaten wordt 

gerapporteerd over de doelstellingen en de verhouding tussen kwaliteit en efficiency in beide 

documenten.  

Met het bedrijfsplan van 2007 wordt met behulp van vier genoemde doelstellingen 

bekeken wat hier in de praktijk van is terecht gekomen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

het bedrijfsplan van 2011. In de analyse wordt onderscheid gemaakt tussen doelen rond 

kwaliteit, rond kosten en rond de organisatie als geheel. De genoemde doelen worden eerst 

ingedeeld in één van de drie categorieën. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in de literatuur 

gevonden indeling. Met deze indeling wordt vervolgens aan de hand van interviews gekeken 

naar het belang van de categorieën in (1) het tot stand komen van de samenwerking en (2) het 

doel om de samenwerking uit te breiden.  

 

Verkenningsnotitie Regionale ICT samenwerking 

Dit document is een overzichtsdocument, bestaande uit alle informatie die eerder is verzameld 

in het startdocument Samen Navigeren (2011) en de hierop verschenen second opinion van 

Zenc (2011). Doel van deze verkenningsnotitie is een hernieuwde situatieschets, poging tot 

samenwerking en planning op papier te krijgen. Een eerdere poging, het document Samen 

Navigeren, bood om een veelvoud van redenen nog onvoldoende grond om tot een definitieve 

samenwerking te komen op het vlak van ICT tussen Haarlemmermeer en Haarlem. Daarop werd 

een second opinion gedaan, waarna een nieuwe verkenningsnotitie volgde met doel om alsnog 

tot een samenwerking te komen. Samen met de verkenningsnotitie zullen ook het eerste 

startdocument en de second opinion meegenomen worden in de analyse. 

 De verkenningsnotitie geeft een beeld van het waarom van de samenwerking, maar geeft 

ook informatie over de verschillende motieven en de te behalen doelen. Daarmee is deze notitie 

het meest recente overzichtsdocument rond de ICT samenwerking. Het blikt bijvoorbeeld ook 

terug op de knelpunten die in eerdere documenten werden gesignaleerd. Voor een goed 

overzicht van de belangrijkste stappen in het proces naar de samenwerking rond ICT is deze 

verkenningsnotitie een belangrijk document. 

 Voor de analyse van dit document wordt gebruik gemaakt van drie genoemde 

hoofddoelstellingen. Deze worden geanalyseerd op basis van de in de literatuur gevonden 

verdeling tussen doelstellingen rond kwaliteit, efficiency en de organisatie als geheel. De in het 

stuk genoemde doelen en ambities worden in deze categorieën ingedeeld, waarna wordt gezocht 

naar de motieven die het meest van invloed zijn geweest in het proces naar de samenwerking 

toe. Met behulp van de verkenningsnotitie kan hier geen dieper inzicht gegeven worden in de 

wisselwerking tussen motieven en het proces. Interviews moeten hier meer duidelijkheid over 

geven.  

   

3.5.2 Interviews 

Met interviews kan een veelheid aan informatie worden verkregen over de wisselwerking 

tussen bepaalde elementen en details in het proces. Hier schuilt ook direct een nadeel, de 

beperkte representativiteit. Door een beperkt aantal geïnterviewden is het de vraag in hoeverre 
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de resultaten iets zeggen over het geheel. Daarnaast is beïnvloeding van de respondent door de 

interviewer een gevaar. Met deze drie kanttekeningen, die van invloed zijn op of hetgeen 

gerapporteerd is ook in een bredere context juist is, is in dit onderzoek gekozen om naast de 

analyse van een aantal documenten ook te kiezen voor interviews. 

 Voor dit onderzoek is gekozen voor acht interviews. Een gering aantal geïnterviewden 

geeft de mogelijkheid zeer specifiek en diep op de materie rond samenwerking in te gaan. Dit is 

noodzakelijk omdat dit onderzoek doormiddel van verschillende details informatie probeert te 

achterhalen over wat er zoal een rol speelt in of er een samenwerking van de grond komt. Wel 

dient er direct gewezen te worden op de beperkte representativiteit. Met een beperkt aantal 

geïnterviewden ontstaat direct het risico dat de informatie slechts een mening is en weinig zegt 

over de algemene situatie. Wel is dit zoveel mogelijk geprobeerd te ondervangen door de keuze 

voor experts rond het betreffende onderwerp van samenwerking. Soms gaat het hier om mensen 

van het eerste uur, soms om de projectleider of kwartiermaker en soms om een 

verantwoordelijk directielid. In alle gevallen gaat het om mensen, van de ambtelijke organisatie, 

die dicht op het proces zitten.  

 Met voorgaande ontstaat een ander probleem rond de representativiteit. Dit onderzoek 

wordt aangevlogen vanuit een ambtelijke bril. Dit betekent dat het proces tot een 

samenwerkingsverband wordt bekeken en geanalyseerd vanuit het ambtelijke speelveld. Wat 

komt er vanuit dit speelveld op de ambtelijke organisatie af en waar liggen knelpunten in de 

verbinding met het politieke proces. Het proces naar samenwerking is veel gevallen natuurlijk 

ook een politiek proces. Dit onderzoek belicht deze kant enkel vanuit het ambtelijke perspectief. 

Echter, deze invalshoek kent beperkingen rond representativiteit. Er zijn geen wethouders of 

raadsleden gesproken. Daarmee is slechts een beperkt beeld van het politieke steekspel rond 

samenwerking. 

 In totaal zijn acht interviews gehouden met betrokkenen uit het ambtenarenapparaat. 

Zeven hiervan hebben op een of andere manier betrokkenheid bij de ICT samenwerking, vier 

zijn op een of andere manier betrokken bij Cocensus. In bijlage 5 is een overzicht te vinden van 

de geïnterviewden, weergegeven op alfabetische volgorde. Eventuele citaten van deze 

geïnterviewden zijn anoniem weergegeven. In bijlage 6 is, anoniem weergegeven, de uitwerking 

van de verschillende interviews te vinden. 

 

Interviewprocedure 

Om beïnvloeding van de respondent door de interviewer zoveel mogelijk te voorkomen is op 

voorhand een standaard vragenlijst gemaakt voor alle interviews. Deze vragenlijst is gebaseerd 

op de bevindingen in de literatuur. In de vragenlijst is aandacht voor de motieven om tot 

samenwerking te komen, de gestelde doelen, het proces naar samenwerking, de 

verantwoordelijken en aanbevelingen voor de toekomst. Het interview bestond uit drie delen. 

Ten eerste een globale introductie over het onderzoek. Hier is niet specifiek benoemd dat er 

gekeken wordt naar het motief kostenbesparingen. Er is de respondenten vertelt dat het 

interview gaat over samenwerking en specifiek over de samenwerking rond ICT dan wel de 

Belastingen (Cocensus). Als doel van het onderzoek is respondenten verteld: het inzicht krijgen 

in hoe een samenwerking tot stand komt. Het tweede deel besloeg het vragen van informatie 

langs de eerder genoemde onderwerpen. In het derde en laatste deel volgde aanbevelingen van 

de respondent en de afspraak om het interview ter controle op feitelijke onjuistheden toe te 

sturen. 



Gemeenten, werkt dat samen? A.D. Wiersma 

47 
 

 De gestelde vragen zijn niet vooraf naar de geïnterviewden gestuurd. Wel is aangegeven 

dat het gesprek ongeveer een uur zal duren en gaat over het wel en wee van intergemeentelijke 

samenwerking. Specifiek is genoemd dat er vragen gesteld worden over dan wel de ICT 

samenwerking dan wel de samenwerking in Cocensus. De interviews waren semigestructureerd, 

wat wil zeggen dat de vragenlijst diende als rode draad maar niet bindend was in het gesprek. 

De vragen zijn bij elke geïnterviewde in dezelfde volgorde gesteld. In totaal ging het om acht 

diepte-interviews (zie bijlage 5).  

 

1. Wat zijn de huidige samenwerkingsverbanden? (modellen) 

2. Wat was de direct (en indirecte) aanleiding voor de samenwerking? (motieven) 

3. Waren er concrete doelen en/of verwachtingen? (doelstellingen) 

4. Wie was leidend? (verantwoordelijkheid) 

5. Tegen welke problemen liep men aan in zowel de voorbereiding als daarna? (proces) 

6. Hoe werden de financiële kaders vastgesteld en werden kostenbesparingen beoogd? 

7. Hoe wordt er nu tegen de samenwerking aangekeken, loopt het? (org. evaluatie) 

8. Zijn de beoogde verwachtingen, als kostenbesparingen, bewaarheid? (fin. evaluatie) 

9. Welke factoren zorgden voor kostenbesparingen? 

10. Wat kostte juist meer geld? 

11. Wat waren de onvoorziene kosten? 

12. Wat zijn de lessen voor de toekomst rond samenwerking? (aanbevelingen) 

 

Om verkeerde interpretaties van de interviewer zoveel mogelijk te voorkomen is het geschreven 

verslag steeds naar de geïnterviewden gestuurd. Het doel hiervan is om onjuiste of ontbrekende 

informatie te completeren. In totaal is van 4 geïnterviewden een gecorrigeerd verslag terug 

gestuurd. Drie geïnterviewden gaven specifiek aan alleen mee te werken aan het interview 

wanneer de informatie geanonimiseerd verwerkt wordt. Daarom is gekozen om alle informatie 

anoniem te verwerken in het hoofdstuk Resultaten. 

 

3.6 Betrouwbaarheid en validiteit 

Bij de uitvoer van wetenschappelijk onderzoek is van belang dat aan criteria van 

betrouwbaarheid en validiteit is voldaan. Bij betrouwbaarheid gaat het erom dat uitspraken 

gebaseerd zijn op een zo nauwkeurig mogelijke waarneming van de werkelijkheid en niet zijn 

terug te leiden naar toevallige omstandigheden. Bij validiteit gaat het om een juiste interpretatie 

van de empirische verschijnselen. Hierbij gaat het erom dat hetgeen gevonden en opgeschreven 

is ook een goede weergave weerspiegelt van de realiteit. 

 

3.6.1 Betrouwbaarheid 

Hoewel in de praktijk zich altijd situaties kunnen voordoen waarbij het toeval niet kan worden 

uitgeschakeld, is in dit onderzoek geprobeerd dit te minimaliseren. Er is op een aantal manieren 

geprobeerd de betrouwbaarheid van het onderzoek positief te beïnvloeden. 

 Ten eerste zijn de respondenten in dit onderzoek met zorgvuldigheid uitgezocht. De 

geïnterviewden zijn op advies benaderd en in alle gevallen persoonlijk gevraagd om deel te 

nemen. Vanwege het risico op een selectief geheugen bij respondenten zijn meerdere 

respondenten over hetzelfde thema bevraagd. Daarnaast zijn via een telkens gelijke topiclijst 
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open vragen gesteld om eventuele sociaal wenselijke antwoorden zoveel mogelijk te voorkomen. 

Tot slot is gebruik gemaakt van meerdere bronnen. In het onderzoek zijn een aantal belangrijk 

documenten geanalyseerd. De informatie uit deze documenten is in het hoofdstuk Resultaten 

vergeleken met antwoorden van de respondenten. Met deze combinatie van analyse is getracht 

het onderzoek betrouwbaar te maken. 

 

3.6.2 Validiteit 

Door de operationalisering van de verschillende elementen in dit onderzoek is zoveel mogelijk 

geborgd dat hetgeen gerapporteerd wordt ook het daadwerkelijke verschijnsel is. Zo zijn de 

verschillende componenten in dit onderzoek van een definitie en uitleg voorzien. Deels zijn 

verkeerde interpretaties hierin niet te voorkomen. Het element ‘kostenbesparingen’ is lastig te 

meten. In dit onderzoek is geprobeerd dit zo goed mogelijk te doen door voor dit element te 

spreken over de intentie om kosten te besparen. Het feitelijk besparen van kosten doet hiermee 

niet ter zake. Dit betekent wel dat er met dit onderzoek niets gezegd kan worden over of het 

motief om kosten te besparen ook leidt tot daadwerkelijke kostenbesparingen. Eerder is met 

onderzoek van Berenschot laten zien dat dit een erg lastige materie is. 

 Door het interviewen van meerdere mensen en het analyseren van meerdere 

documenten is een zo compleet mogelijk beeld verkregen van de situatie. Daarmee is 

geprobeerd zo groot mogelijke zekerheid in te bouwen voor de mate waarin verschijnselen ook 

in de werkelijkheid plaatsvinden. Desondanks blijven meerdere interpretaties mogelijk en is het 

aantal respondenten met acht vrij beperkt. Daarmee blijft er ruimte voor verkeerde of selectieve 

interpretaties. Dit is waar nodig zoveel mogelijk geprobeerd te ondervangen met 

onderbouwingen uit de literatuur.  
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4. Resultaten 

 

 

Dit onderzoek richt zich op publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden op initiatief van de 

gemeente Haarlemmermeer. Het doel is om inzicht te krijgen in wat belangrijk is bij het komen 

tot een bepaalde samenwerking. Voor het begrijpen van keuzes voor deze vorm van 

intergemeentelijke samenwerking is informatie over de brede waaier aan 

samenwerkingsverbanden met de gemeente onontbeerlijk. Om inzicht te krijgen in deze waaier 

biedt dit hoofdstuk in paragraaf 1 met de eerste empirische deelvraag inzicht in het beleid van 

de gemeente ten aanzien van samenwerkingsverbanden. Als inzicht is verkregen in het beleid 

van de gemeente en de uitwerking van dit beleid wordt in paragraaf 2 met beantwoording van 

de tweede empirische deelvraag een overzicht gegeven van de lopende 

samenwerkingsverbanden tussen Haarlemmermeer en andere partijen. Vervolgens wordt voor 

de beantwoording van de derde empirische deelvraag in paragraaf 3 gekeken naar twee 

specifieke samenwerkingsverbanden. Een daarvan, Cocensus, betreft een 

samenwerkingsverband sinds 2007 met de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Beverwijk, 

Hillegom, Oostzaan en Wormerveer op het gebied van gemeentelijke belastingen. Het andere 

verband betreft een samenwerking op het gebied van ICT tussen de gemeenten 

Haarlemmermeer en Haarlem. Deze staat nog in de steigers en zou actief worden per 2012, maar 

dit is uitgesteld tot mogelijk 2013.  

 Voor beide samenwerkingsverbanden wordt gekeken naar de redenen die ten grondslag 

liggen aan de samenwerking. Daarbij is aandacht voor de belangrijkste motieven. Verondersteld 

wordt dat het besparen van kosten van grote waarde is geweest, dit is de hoofdvraag in het 

onderzoek. Deze vraag wordt empirisch getoetst in de slotbeschouwing van de resulaten bij 

Haarlemmermeer, hoofdstuk 5. Daarin wordt gekeken naar hoe dit motief zich verhoudt tot 

andere motieven. Daarbij is aandacht voor de manier waarop een dergelijk proces door de 

gemeente wordt aangepakt.  

 De gebruikte data- en informatie is verkregen door zowel schriftelijke- als mondelinge 

bronnen. Zoals in het hoofdstuk Methoden is omschreven, is voor de analyse van documenten 

gebruik gemaakt van een rapport van de Rekenkamer Haarlemmermeer, een visiedocument van 

het College rond samenwerking, de Programmabegrotingen van 2011 en 2012, Bedrijfsplannen 

van Cocensus en het verkenningsdocument regionale ICT-samenwerking. Voor verdieping van 

de schriftelijke bronnen is gebruik gemaakt van acht diepte-interviews. Deze zijn afgenomen in 

de zomer van 2011. Zoals gezegd kan bepaalde informatie inmiddels door de werkelijkheid zijn 

achterhaald.  

4.1 Haarlemmermeer en verbonden partijen 

Samenwerking tussen de gemeente Haarlemmermeer en andere partijen, zoals NV’s, BV’s, 

gemeenschappelijke regelingen en organisaties wordt ook wel samengevat onder de naam 

Deelvraag 1 

Wat is de visie en strategie van de gemeente Haarlemmermeer op intergemeentelijke 

samenwerking? 
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‘verbonden partijen’. Hieronder vallen privaat- en publiekrechtelijke organisaties waarin de 

gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft (BBV, 2003). Met bestuurlijk belang wordt 

gedoeld op zeggenschap. Dit kan als vertegenwoordiger in het bestuur of door stemrecht in 

(algemene) vergaderingen. Met financieel belang wordt gedoeld op een door de gemeente 

beschikbaar gesteld bedrag waarover verantwoording afgelegd moet worden en dat niet 

verhaalbaar is in geval van faillissement.  

De Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer heeft op advies van 

verschillende fracties in de gemeenteraad in 2009 besloten om onderzoek te laten doen naar 

‘verbonden partijen’. Doel van het onderzoek was om antwoord te krijgen op de vraag in 

hoeverre het publiek belang van een samenwerking op doelmatige, doeltreffende en rechtmatige 

wijze geborgd is en of de sturings- en begrotingsinformatie aan de Raad voldoende 

aanknopingspunten biedt voor de kaderstellende en controlerende rol van de Raad (PWC, 2009). 

De analyse is uitgevoerd volgens het model van de ‘gemeentelijke planning & controlcyclus’ ten 

aanzien van verbonden partijen’ (figuur 4.1). De conclusies geven aan dat er werk aan de winkel 

is als het gaat om aandacht voor samenwerking in de vorm van verbonden partijen. Zo worden 

verbeterpunten genoemd op het borgen van het publieke belang, de informatievoorziening aan 

de Raad en het inzicht in de risico’s. Dit leidt tot de volgende aanbevelingen (PWC, 2009). 

 

1. Stel een kaderstellende nota vast waarin (1) de keuze voor een verbonden partij 

wordt getoetst en afgewogen en (2) wordt geformaliseerd dat collegeleden de 

gemeente in de betreffende partij vertegenwoordigen. 

2. Maak de visie en doelen van de gemeente duidelijker en zorg dat paragraaf 

verbonden partijen in de programmabegroting voldoet aan de voorschriften van het 

BBV. 

3. Leg per partij de afgesproken kernprestaties vast. 

4. Rapporteer jaarlijks over de kernprestaties in vergelijking met een benchmark en 

maak inzichtelijk waar het accent ligt in het samenwerkingsverband. 

5. Maak gebruik van een jaarlijkse risicoscan om verbonden partijen en hun risico’s in 

één oogopslag te kunnen vatten. 

6. Verbeter de aanlevering van begrotingen van verbonden partijen, om te voorkomen 

dat de begroting al is vastgesteld voor de Raad deze onder ogen krijgt. 

7. Maak de lijst van verbonden partijen compleet. 
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Figuur 4.1. Gemeentelijke planning & controlcyclus verbonden partijen (PWC, 2009) 

 

4.1.1 Stand van zaken 

Bovenstaande model is gebruikt in het rapport van de Rekenkamer. In de planningsfase ligt het 

initiatief en de verantwoordelijkheid bij het College van de gemeente. De controlfase is een 

samenspel tussen gemeente en verbonden partijen. Voor het beantwoorden van de eerste 

deelvraag wordt gebruik gemaakt van de in figuur 4.1 afgebeelde cyclus. De cyclus bestaat uit 

zes pijlers en kent per pijler een ideaalomschrijving zoals geformuleerd door PWC.  

Hieronder per pijler de ideale situatie zoals PWC deze voorschrijft, in contrast met de 

situatie bij Haarlemmermeer zoals deze waargenomen wordt op basis van drie bronnen: (1) het 

rapport van de Rekenkamer, (2) de Programmabegroting 2011 en (3) de afgenomen interviews. 

De belangrijkste aandachtspunten zijn opgeschreven uit deze drie bronnen zijn opgeschreven. 

Hierbij is voor de Programmabegroting gekeken naar wat van het omschreven ideaalbeeld is 

terug te vinden in de praktijk. Achter de observatie, weergegeven in een concreet voorbeeld, is 

tussen haakjes aangegeven op hoeveel van de in totaal zestien verbonden partijen dit van 

toepassing. Voor de interviews is hetzelfde gedaan. Onderstaande geeft een weerslag welke 

gezien kan worden als inventarisatie van pijnpunten. Deze geven inzicht in zowel de manier 

waarop de gemeente Haarlemmermeer omgaat met de betreffende pijler (programmabegroting), 

als hoe ambtenaren dit ervaren (interviews).  

Omdat dit onderzoek naast verkenning ook tot doel heeft verbetermogelijkheden te 

tonen, ligt de nadruk op wat beter kan. Het zegt minder over wat al goed gaat. Het door PWC 

opgestelde rapport biedt hier meer nuance. Wel geeft onderstaande een beeld van de 

verbeterpunten rond het beleid van Haarlemmermeer op verbonden partijen.  

 

 

 

Ideaal: Aan de basis van een goede sturing ligt een helder beleid en duidelijke kaders. Er dienen 

zowel in samenhang met bestaand beleid als losse kader stellende uitgangspunten geformuleerd 

te worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van financiën.  

 

Knelpunten Haarlemmermeer:  

- Er is geen systematisch kader voor de fundamentele vraag of Haarlemmermeer 

samenwerkingsverbanden moet aangaan en zo ja met wie en in welke rol. 

Deze aanbeveling is afkomstig uit het PWC Rekenkamerrapport. Hier wordt aangegeven 

dat een duidelijk afwegingskader voor het wel of niet aangaan van een 

samenwerkingsverband ontbreekt in het beleid van de gemeente.  

- Het publieke belang voor samenwerkingsverbanden wordt te weinig expliciet gemaakt 

in de programmabegroting. 

Voorbeeld van dit punt uit de Programmabegroting 2011: p. 180 meldt over een 

samenwerking in het Amstelland-Meerlanden Overleg. Het overleg dient voor onderlinge 

afstemming tussen gemeenten met als doel regionaal beleid effectiever te maken. Hier 

wordt niet expliciet duidelijk gemaakt op wat voor thema’s dit gebeurt, wat 

aandachtspunten zijn en welke doelen behaald moeten worden. Kortom, men schiet tekort 

in het expliciet maken van het publieke belang. Bij ten minste zes andere verbonden 

partijen is dit ook niet helder op te maken uit de begroting.  

1. Beleid en kaders 
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- Er is geen beleid rond hoe de vertegenwoordiging van de gemeente in een verbonden 

partij bij voorkeur vormgegeven dient te worden. 

Een geïnterviewde vanuit de directie zegt hierover: “De gemeente staat er open in, sluit 

niemand uit en zoekt actief naar partners die voor een zelfde uitdaging staan. De rol die de 

gemeente vervolgens invult in de samenwerking verschilt per keer. Dit is op papier lastig 

uit te drukken”. In vijf van de acht interviews komt een soortgelijk gevoel naar voren; 

overheersend onduidelijkheid over waarom en hoe een bepaalde keuze voor 

samenwerking wordt gemaakt en welke rol de gemeente wil innemen.  

 

 

 

Ideaal: Algemeen beleid wordt doorvertaald naar lange- en korte termijn visie en doelstellingen. 

 

Haarlemmermeer: 

- In de paragraaf verbonden partijen zijn in de Programmabegroting vooral  doelstellingen 

in algemene termen opgenomen. Er is bij een aantal partijen onderscheid gemaakt 

tussen specifieke eigen doelen van de samenwerking en die van de gemeente. Voor de 

meeste geldt dat er geen onderscheid is tussen korte-, middellange- en langere termijn 

doelen en tussen doelen van de gemeente en doelen van het samenwerkingsverband.  

Voorbeeld uit Programmabegroting 2011: p. 181 meldt over de samenwerking in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, hier staat expliciet gemeld dat gedurende 2011 door de 

gemeente een uitwerking van de prestatieafspraken wordt vastgesteld: “In 2011 volgt een 

uitwerking van de te leveren prestaties en worden afspraken gemaakt over indicatoren die 

in de begroting opgenomen kunnen worden”. In de begroting van 2012 (p. 178) staan deze 

vervolgens summier opgenomen. Zo krijgt de brandweer de opdracht om 1800 controles uit 

te voeren. Ook worden een aantal kaders genoemd rond repressieve maatregelen en het 

voldoen aan kwaliteitseisen. Dit is een sterke verbetering ten opzichte van 2011. 

Desondanks blijven dit korte termijn doelen en ontbreken middel- en langere termijn 

doelen en prestatieafspraken. In de begroting van 2012 is dit in kaart brengen van 

doelstellingen voor alle zestien verbonden partijen een knelpunt. 

 

 

 

Ideaal: In de wijze waarop de gemeente haar rollen als eigenaar, opdrachtgever en 

opdrachtnemer invult moeten ‘dubbele petten’ worden voorkomen en moeten vanuit 

risicobeheersing de nodige ‘checks & balances’ worden ingebouwd. 

 

Haarlemmermeer:  

- Er is geregeld sprake van ‘dubbele petten’. Het niet scheiden van eigenaarsrol, 

opdrachtgeversrol en opdrachtnemersrol vergroot het risico dat er een bepaalde rol gaat 

overheersen.  

Dit is een conclusie uit het rapport van de Rekenkamer. Een geïnterviewde van de afdeling 

Financiën zegt hierover: “Bij verschillende al lopende samenwerkingen zorgen dubbele 

petten voor onduidelijke verwachtingen en worden bestuurders ook minder afrekenbaar. 

Zo is een wethouder zowel directeur van een samenwerkingsverband, dus opdrachtnemer 

van de gemeente. Maar vanuit zijn portefeuille ook opdrachtgever en dus eigenaar”. In drie 

2. Visie en doelen 

3. Rolverdeling 



Gemeenten, werkt dat samen? A.D. Wiersma 

53 
 

van de acht interviews komt dit naar voren als knelpunt, uit twee andere interviews 

komt echter naar voren dat dit geen specifieke problemen oplevert.  

 

 

 

Ideaal: Met verbonden partijen worden (SMART) afspraken gemaakt over dienstverlening en 

kosten, bijvoorbeeld met een prestatieovereenkomst. 

 

Haarlemmermeer:  

- De paragraaf verbonden partijen in de begroting biedt weinig informatie over 

prestatieafspraken. Wel worden er met actief overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau 

kernprestaties afgesproken tussen de betrokken gemeenten en de verbonden partij.  

De begroting 2012 biedt ten opzichte van 2011 al meer prestatieafspraken. Het kopje 

‘prestatieafspraken’ is bij zeven van de zestien verbonden partijen opgenomen, zij het voor 

de periode van een jaar. Zo geeft p. 182 zicht op de afspraken met Stichting Halt 

Kennemerland: voorlichting aan scholen, een vuurwerkcampagne, signaleringsoverleggen, 

et cetera. Prestatieafspraken zijn nog niet bij alle verbonden partijen terug te vinden. Zo 

zijn er voor Cocensus geen prestatieafspraken zichtbaar in de begroting.  

 

 

 

Ideaal: Tussen gemeente en partij wordt een planning- & control cyclus afgesproken. Deze kan 

gaan over doelmatigheid, doeltreffendheid, maar kan ook vergelijkingsinformatie bevatten. 

Eventueel kunnen ook tussentijdse rapportages verlangd worden.  

 

Haarlemmermeer: 

- De Raad heeft weinig zicht op kernprestaties verbonden partijen. De teksten in de 

begroting verschillen van jaar tot jaar nauwelijks. 

Voorbeeld uit Programmabegroting 2011: p. 183 meldt de verbonden partij De Meerlanden 

(afval- en reinigingsorganisatie). Hier wordt hier niets gezegd over de prestaties, zoals 

bijvoorbeeld klanttevredenheid. In de begroting van 2012 (p. 184) staat meer opgenomen: 

“De uit te voeren taken zijn in overeenkomsten vastgelegd, deze afspraken hebben 

betrekking op afvalinzameling, straatreiniging, zwerfafval, et cetera”. Deze formulering 

doet vermoeden dat er specifieke afspraken zijn, maar deze zijn niet zichtbaar. Dit 

knelpunt komt terug bij ongeveer de helft van de verbonden partijen. 

- Haarlemmermeer heeft geen (zichtbare) prioriteiten benoemd waarin bepaalde 

verbonden partijen worden gevolgd en waar aandachtspunten liggen. De grote 

verschillen in de mate waarin partijen bestuurlijk of financieel risico met zich 

meebrengen vragen hier wel om. 

Een geïnterviewde zegt hierover: “Er ontbreekt nog een structureel kader waarin 

samenwerking is ingebed tezamen met een algemene visie op verbonden partijen en de 

mate van gewenste sturing op risico’s”. In totaal vier interviews, waaronder die met 

directieleden, komt dit terug als punt van aandacht.  

- Op de vraag of een partij doelmatig functioneert is geen eenduidig antwoord te geven 

omdat er in rapportages geen gegevens over zijn opgenomen. Er wordt nog te beperkt 

gebruik gemaakt van vergelijkingscijfers (benchmarks). 

4. Prestatieafspraken 

5. Begroting en verantwoording 
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In de programmabegroting is de meeste informatie algemeen en niet in vergelijking te 

bekijken met benchmarks. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of een organisatie als 

Waterwolf (onderhoud groenvoorziening) doelmatig werkt. In de dertien regels die over de 

organisatie staan opgeschreven blijft het erg algemeen om in te kunnen schatten waar 

bijvoorbeeld naartoe gestuurd zou moeten worden.  

 

 

 

Ideaal: De gemeente benut formele mogelijkheden om grip te houden op de gang van zaken, 

zowel met een actieve rol in bestuurlijke organen als voldoende aandacht vanuit de Raad. 

Daarnaast is er frequent (formele en informele) bestuurlijke afstemming tussen gemeente en 

partij en worden afspraken en voortgang gemonitord en geëvalueerd. 

 

Haarlemmermeer:  

- Er zijn grote verschillen in kwaliteit van rapportages die verbonden partijen aanleveren. 

Er gaat vaak een wereld schuil achter verbonden partijen. Ambtenaren zijn, zo blijkt uit 

de interviews, vaak goed geïnformeerd, maar College en Raad minder; 

Dit is een observatie van PWC, maar komt overeen met wat in interviews terug komt bij de 

samenwerking rond ICT. De vaststelling dat de ambtelijke organisatie sneller loopt en 

schakelt dan de politiek-bestuurlijke verantwoordelijken komt terug in zes van de acht 

interviews. Een geïnterviewde betrokken bij de ICT samenwerking zegt hierover:  “Bestuur 

was verbaasd over de snelheid en voelde het als een go/no-go moment. Hierdoor ontstond 

de reactie: even rustig aan en pas op de plaats. Dit leidt tot frustratie bij het ambtelijke 

projectteam”. 

- Tijdens behandeling van de begroting of het jaarverslag stellen raadsleden nauwelijks 

vragen over verbonden partijen; 

Dit is een observatie van PWC, maar komt overeen met het beeld wat geïnterviewde 

ambtenaren vertellen. Drie ambtenaren wijzen op geringe betrokkenheid van de politiek. 

Dit wijt men vooral aan de mate van informatievoorziening, deze wordt niet altijd als 

helder en transparant gezien: “Je kan niet verwachten dat raadsleden van alles de hoed en 

de rand kennen”.   

 

 

6. Monitoring en sturing 

Tussentijdse conclusie 

In tegenstelling tot eerdere begrotingen is sinds de Programmabegroting 2011-2014 een 

aparte paragraaf opgenomen met informatie over de Verbonden Partijen (p. 178-187). Hierin 

is aandacht voor de genoemde kritiekpunten als ook de net genoemde vragen. Echter, in de 

programmabegroting van 2012 (p. 174-187) zien we dat per partij nog niet alle genoemde 

vragen zijn terug te vinden. Daarmee blijven een aantal van de gesignaleerde verbeterpunten 

overeind.  

Zowel in planning als de controlfase liggen er voor de gemeente verbeterpunten. Dit komt 

met name op het bord van het College. Hier ligt de verantwoordelijkheid beleid, 

doelstellingen en prestaties rond verbonden partijen te organiseren. Uit voorgaande blijkt dat 

de planningsfase gekenmerkt wordt door onduidelijkheid. Zowel over de achterliggende 
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visie die moet leiden tot een samenwerking, als ook over lange- en korte termijn 

doelstellingen voor het samenwerkingsverband en de invulling van rollen tussen eigenaar, 

opdrachtgever en opdrachtnemer. De controlfase wordt gekenmerkt door weinig 

transparantie. Er zijn aanwijzingen dat er afspraken zijn rond dienstverlening en kosten. 

Met name op ambtelijk niveau is men op de hoogte van het wel en wee rond een 

samenwerkingsverband. Echter, de informatie hierover is onvoldoende inzichtelijk voor 

buitenstanders, maar ook voor de raadsleden. Dit wordt bevestigd door het geringe aantal 

vragen die er in raadsvergaderingen gesteld worden over samenwerkingen.  

 Op basis van de genoemde knelpunten blijkt met name verbetering wenselijk te zijn 

op het formuleren van doelstellingen en het wederzijds scherp houden van de 

samenwerking. Voor het formuleren van doelstellingen gaat het om duidelijkheid vooraf 

over wat criteria zijn om samen te werken en welke uitdagingen zich hiervoor lenen. 

Eenmaal in een samenwerking gaat het om duidelijkheid over de gewenste prestaties op 

korte- en lange termijn, de financiële kaders en de consequenties bij teleurstellende 

prestaties. Met wederzijds scherp houden gaat het om juiste en transparante 

informatievoorziening naar betrokkenen, zowel naar de Raad, naar ambtenaren als naar het 

College. Weinig tot geen informatie bevordert een passieve omgang, terwijl goede 

informatie met duidelijke afwegingen juist scherpe keuzes stimuleert.  

Hieronder tot slot, in volgorde van omvang en ingedeeld per pijler uit de planning- en 

controlcyclus, een kort overzicht van de vijf belangrijkste punten die op basis van de 

programmabegroting onvoldoende duidelijk worden.  

 

1. Visie en doelen 

Het maken van onderscheid in specifieke eigen doelen van de gemeente. Met welke visie 

komt men tot een samenwerking en welke algemene doelstellingen streeft de gemeente na 

met verbonden partijen? Dit ontbreekt in veel gevallen, even als onderscheid tussen korte-, 

middellange- en langere termijn doelen. 

 

2. Prestatieafspraken  

Duidelijk maken wanneer er wat van een verbonden partij verwacht wordt en wat de 

gevolgen zijn bij het niet nakomen van deze afspraken. Prestatieafspraken zijn in slechts 

een paar gevallen concreet, maar veel vaker te algemeen of niet aanwezig, het ontbreekt 

aan SMART formuleringen.  

  

3. Beleid en Kaders 

Het hebben van een algemeen strategisch kader, met aandacht voor overwegingen om wel 

of niet te kiezen voor een samenwerking. Na het rapport van de Rekenkamer is een 

afwegingskader geïntroduceerd. Dit moet nog verder verfijnd worden om echt 

richtinggevend te kunnen zijn (zie volgende paragraaf: beleid verbonden partijen). 

 

4. Begroting en verantwoording 

Het in de programmabegroting opnemen van informatie waarmee de mate van 

doelmatigheid van de verbonden partijen duidelijk wordt gemaakt. Nu is niet altijd 

duidelijk hoe doelmatig een verbonden partij is, hoe deze zich verhoudt tot vergelijkbare 

organisaties en of er verbeteringen mogelijk zijn.  
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4.1.2 Beleid verbonden partijen 

Naar aanleiding van Regie op uitvoering op afstand (PWC, 2009) kwam de Rekenkamer 

Commissie met haar aanbevelingen in het rapport Verbonden & verankerd (Rekenkamernota, 

2009). Hierin is gevraagd om met de genoemde aanbevelingen verandering in het gevoerde 

beleid aan te brengen. Een belangrijke algemene aanbeveling was het opstellen van een 

kaderstellende nota voor verbonden partijen. Hierin zou nader vormgegeven moeten worden 

aan de visie, doelstellingen en strategie van de gemeente rond samenwerking. 

Deze nota van het College is verschenen eind 2009 als reactie op de aanbevelingen. 

Opvallend is dat met de reactie een groot deel van de gesignaleerde verbeterpunten in dit 

onderzoek overeind blijven. De aanbevelingen van Rekenkamer zijn in de nota vooral terug 

gebracht tot het instellen van een Afwegingskader Verbonden Partijen. Dit was één van de 

aanbevelingen om duidelijker de onderlinge samenhang van partijen af te wegen. Op papier 

blijkt het kader met name gericht op de te kiezen vorm van een verbonden partij. De directe 

vraag naar visie, doelstellingen en strategie rond samenwerking wordt nog onvoldoende 

beantwoord. Het kader kan daarmee beschouwd worden als start voor uitgewerkte beleid rond 

verbonden partijen. Dit heeft vorm gekregen in een checklist van minimum randvoorwaarden 

waaraan een samenwerkingsverband moet voldoen. Namelijk: 

 

1. is er sprake van een publiek belang?; 

2. is volledige gemeentelijke betrokkenheid noodzakelijk? Zo niet, dan kan een taak 

worden uitbesteed; 

3. indien de gemeente gedeeltelijk betrokken wil of moet blijven, welke vorm wordt 

hier dan aan gegeven? 

 

In bijlage 1 is het hele afwegingskader te vinden. Het doel hiervan is om de transparantie rond 

verbonden partijen te verbeteren. Zoals gezegd zou het College volgens het rapport van PWC 

niet alleen meer aandacht moeten schenken aan of een samenwerkingsverband mogelijk is, 

maar ook aan de rol en visie van Haarlemmermeer op samenwerking en de verscheidene 

strategische doelen op zowel de korte als de lange termijn. Dit blijft nu in de nota nog 

onduidelijk. Wel geeft het College aan in de Programmabegroting en jaarrekening scherper te 

letten op het hanteren van de definitie van een verbonden partij, het omschrijven van taken en 

het expliciteren van het belang en de doelstelling van de samenwerking. De volgende vragen 

staan dan centraal (Afwegingskader verbonden partijen). 

 

- Welke doelen streeft de gemeente na met deze verbonden partij? Hoe is de doelbereiking 

via de verbonden partij tot nu toe? 

- Wat kost de verbonden partij jaarlijks? 

- Wanneer vond de laatste evaluatie van de deelname aan de verbonden partij plaats? 

Wanneer vindt de eerstvolgende plaats. 

5. Monitoring en Sturing 

Het inzicht geven in de af te dekken bestuurlijke en financiële risico’s bij verbonden partijen. In 

hoeverre is er welke externe sturing nodig? In de programmabegroting is niet duidelijk of er 

voldoende inzicht is in de mate waarin partijen bestuurlijk of financieel risico met zich 

meebrengen. 
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- Wie vertegenwoordigt de gemeente in het bestuur van de verbonden partij? 

- Wanneer en hoe wordt de raad geïnformeerd? 

  

In de vorige paragraaf is opgemerkt dat een aantal van deze vragen nog onvoldoende duidelijk 

beantwoord worden in de programmabegroting. Dit werpt de vraag op of informatie over visie 

en strategie op andere plekken dan de programmabegroting te vinden zijn. In de afgenomen 

interviews is aandacht besteed aan de mate waarin visie en strategie uitgekristalliseerd zijn bij 

de gemeente Haarlemmermeer. Hieronder een overzicht van wat in de interviews is genoemd.  

 

4.1.3 Interviews 

Onder alle geïnterviewden is overeenstemming over het belang van een visie op samenwerking. 

Hierbij gaat het om antwoord op de vraag: waarom samenwerken en wat moet ermee bereikt 

worden? In de meerderheid van de interviews wordt gewezen op het belang van een 

overkoepelende visie van bestuur en directie, als sturend mechanisme voor het aangaan en 

monitoren van samenwerkingsverbanden. Met name in de gesprekken over de ICT 

samenwerking wordt door een aantal geïnterviewden gesproken over onduidelijkheid in de 

visie op samenwerking. Twee geïnterviewden spreken specifiek over het gebrek aan visie bij 

bestuur en directie. Ook wordt in twee andere interviews duidelijk dat er geen specifieke 

strategie gehanteerd wordt bij verbonden partijen. De vraag naar specifieke documenten waarin 

meer te vinden is over visie en strategie wordt door alle ondervraagden ontkennend 

beantwoord. Uit de interviews vallen dan ook een aantal punten op te tekenen waarop het 

volgens geïnterviewden ontbreekt aan strategische kaders. 

Hieronder, ingedeeld per pijler uit de planning- en controlcyclus, een overzicht van de 

belangrijkste punten die op basis van de interviews naar voren komen.  

 

Beleid en kaders 

- Regievoering vanuit College en directie. 

Vijf geïnterviewden merken op dat deelnemende partijen (politiek en directie) vooraf beter 

moeten bepalen en vastleggen wat het te belopen pad is. Dit is nu vaak niet duidelijk 

opgenomen in een plan van aanpak. Was met name een probleem bij de ICT samenwerking. 

- Taken en bevoegdheden die onder vallen te brengen in een samenwerkingsverband. 

Twee geïnterviewden geven aan dat er bij de samenwerking (in Cocensus) pas werd 

nagedacht over bevoegdheden en taken toen het al door de gemeenteraad was 

goedgekeurd.  

- Keuze samenwerkingspartners. 

Twee geïnterviewden merken op dat er een betere voorbereiding op regionale uitplaatsing 

nodig is. Keuzes voor partners komen ogenschijnlijk arbitrair tot stand. 

 

Visie en doelen 

- Rol van kosten(besparingen) in het aangaan van een samenwerking. 

In zes interviews wordt duidelijk dat er een discrepantie is tussen enerzijds een primaire 

focus op kwaliteitsverbeteringen en anderzijds kostenbesparingen. De visie op de 

verhouding tussen deze twee blijkt onvoldoende duidelijk. Volgens de geïnterviewde 

ambtenaren werkt dit onrealistische verwachtingen in de hand.  

- Strategische doelen. 
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Drie geïnterviewden stellen dat er geen strategische doelen gesteld worden op het vlak van 

samenwerking op bedrijfsvoering. De roep is om meer te kijken naar samenwerking als 

onderdeel van je strategische doelen.  

 

Prestatieafspraken 

- Wat moet bereikt en gerealiseerd worden in een samenwerking zowel op lange als korte 

termijn. 

Vier geïnterviewden merken op dat de gemeente niet goed is in het formuleren van SMART 

doelen voor de korte- en lange termijn.  

 

Rolverdeling 

- Dubbele petten en onduidelijkheid over onderscheid rollen eigenaar, opdrachtgever, 

opdrachtnemer. 

Drie geïnterviewden merken op dat bij verschillende al lopende samenwerkingen het 

hebben van dubbele petten zorgt voor onduidelijke verwachtingen en dat bestuurders ook 

minder afrekenbaar worden.  

 

Monitoring en sturing 

- Toekomstige uitdagingen en risico’s in kaart brengen. 

Twee geïnterviewden geven aan dat er bij samenwerkingsverbanden meer aandacht 

besteed moet worden aan de toekomstige risico’s, zowel in de vorm van de samenwerking 

als het beleidsgebied. Wat valt er te verwachten? 

- Externe sturing, manieren waarop je invloed uitoefent op verbonden partijen 

Volgens twee geïnterviewden is bij samenwerking te weinig aandacht voor de mate waarin 

je extern sturing wilt uitoefenen op een verbonden partij en hoe je dit inkadert in je beleid.  

 

Begroting en verantwoording 

- rol van kosten bij samenwerking. 

Uit vier interviews blijkt dat het besparen van kosten als essentieel gezien wordt om tot een 

samenwerking te komen. Het blijkt onduidelijk wat hierbij de kaders van de gemeente zijn, 

hoe realistisch deze zijn en hoe men hier toe komt.  

 

4.1.4 Conclusie 

Op basis van bovenstaande verzameling ontstaat de indruk dat er nauwelijks kaders zijn 

waarbinnen de gemeente haar visie op samenwerking hanteert. Dit is slechts ten dele waar. Zo 

hanteert de gemeente sinds twee jaar het afwegingskader verbonden partijen. Samen met het 

rapport van de Rekenkamer heeft dit geleidt tot een betere en transparantere 

informatievoorziening over verbonden partijen. Daarnaast ontstaat de indruk dat de afdeling 

financiën een redelijke sturing heeft, zij het achter de schermen. Daarmee zijn verbonden 

partijen dus geen losgeslagen projectielen die op elk moment zelf bepalen wat ze doen en wat ze 

verantwoorden. Wel wordt duidelijk dat er een aantal verbeterpunten zijn. De verbeterpunten 

die uit de interviews komen blijken gelijk aan de punten die uit het rapport van PWC zij 

gekomen en de punten die zichtbaar zijn in de programmabegroting. 

 Hieronder de vijf belangrijkste punten voor het verbeteren van de visie en strategie van 

de gemeente Haarlemmermeer. 
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1. Het breder afwegen van verbonden partijen in verhouding tot gemeentelijke doelen en 

risico’s. 

2. Duidelijke scheidingslijnen creëren tussen eigenaarschap, opdrachtgever en 

opdrachtnemer. 

3. Sterkere regievoering en visie van uit bestuurlijk niveau op partijen en mate van sturing. 

4. Beter evalueren van partners en in vergelijking zetten met benchmarks. 

5. Prestaties en kosten afrekenbaar (SMART) formuleren. 

 

4.2 Samenwerkingspartners 

 

In de partijen waar de gemeente Haarlemmermeer mee samenwerkt, valt onderscheid te maken 

tussen een publiek- en privaatrechtelijke samenwerking. Daarnaast is het ook mogelijk dat er 

samengewerkt wordt met een stichting. Hieronder staan voor elk van de drie categorieën de 

actieve samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente Haarlemmermeer op een of andere 

manier, vanuit publiek en/of financieel belang, deel uit maakt.  

 

Publiekrechtelijk (Wgr) Privaatrechtelijk (Pps) Stichting 

Amstelland-Meerlanden 

Overleg 

 

Waterwolf Dienstverlening 

Buitenruimte (WDB) 

Openbaar Primair Onderwijs 

Haarlemmermeer 

Stadsregio Amsterdam 

(Wgr+) 

 

De Meerlanden Holding 

(DMH) 

Samenwerkingsbestuur 

Dunamare 

Veiligheidsregio 

Kennemerland 

 

Schiphol Area Development 

Company (SADC) 

Halt Kennemerland 

Werkvoorziening AM-Groep 

 

Recreatieschap Spaarnwoude 

 

Cocensus 

 

Tabel 4.1 Samenwerkingsverbanden 

 

Om inzicht te krijgen in de genoemde samenwerkingsverbanden wordt hieronder kort 

stilgestaan bij de doelstellingen van de samenwerking, de financiële kaders en de mate waarin er 

sprake is van een actieve samenwerking (Programmabegroting 2011-2014). Gezien dit 

onderzoek alleen kijkt naar publiekrechtelijke samenwerking is nadere informatie over de 

andere samenwerkingsverbanden te vinden in Bijlage 2.  

 

Deelvraag 2 

Welke verbonden partijen kent de gemeente Haarlemmermeer en wat is de aard van de 

samenwerkingsverbanden? 
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Amstelland-Meerlanden Overleg 

Het overleg is gestart in 2006 en dient als platform waarin de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 

Diemen, Haarlemmermeer, Ouder- Amstel en Uithoorn regionale onderwerpen bespreken.  

Status: Er zijn nauwelijks vergaderingen, de laatste was in juni 2011.  

Doel: Expertise uitwisselen. Onderlinge afstemming met als doel regionaal beleid effectiever te 

maken.  

Begroting: 39.500 euro, waarvan 17.000 euro vanuit Haarlemmermeer. 

 

Stadsregio Amsterdam (Wgr+) 

De Stadsregio Amsterdam bestaat sinds 2006 en is een samenwerkingsverband van 16 

gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, 

Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, 

Wormerland, Zaanstad en Zeevang. De gemeenten werken samen aan verbetering van de 

bereikbaarheid, de leefbaarheid en de ruimtelijke ontwikkeling van hun gebied.  

Status: Actief, lopen plannen om het af te schaffen. De levensvatbaarheid van Wgr+ regelingen 

wordt op dit moment door het kabinet bediscussieerd. 

Doel: Beleidsvormend. Verbeteren bereikbaarheid (met name openbaar vervoer), verdere 

verstedelijking en een regionaal economisch beleid. 

Begroting: Totaal van alle jaarlijks bijdragende gemeenten is 3.136.500 euro, waarvan 318.627 

euro van Haarlemmermeer per jaar.  

 

Veiligheidsregio Kennemerland 

Een veiligheidsregio is in Nederland een samenwerkingsverband van de hulpverleningsdiensten 

op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Onder de regio Kennemerland vallen de 

gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede & 

Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.  

Status: Actief sinds 1 januari 2008. Financieel zwaarder gevallen dan aanvankelijk gedacht. 

Doel: Uitvoering. Zorg voor alle aangelegenheden rond veiligheid en rampenbestrijding in de 

regio 

Begroting: Bijdrage van Haarlemmermeer is 15.456.000 euro. Het grootste deel, ruim tien 

miljoen, wordt besteed aan brandweerzorg. 

 

Werkvoorziening AM-Groep 

AM Groep is een leerwerkbedrijf voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening voor 

de gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. De AM-

Groep biedt kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze biedt begeleiding bij 

het wennen aan het arbeidsritme en het opdoen van werkervaring.  

Status: Actief sinds 2008 met ingaan van de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening.  

Doel: Uitvoering. Verkorten wachtlijsten en plaatsen van WSW-medewerkers. 

Begroting: Bijdrage gemeente is nu nul. Algemene reserve bedraagt 3.587.000 euro, waarvan 

738.752 euro vanuit Haarlemmermeer.  

 

 

 

1. Publiekrechtelijke samenwerking (Wgr) 

http://www.aalsmeer.nl/
http://www.amstelveen.nl/
http://www.diemen.nl/
http://www.haarlemmermeer.nl/
http://www.ouder-amstel.nl/
http://www.uithoorn.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_gemeenschappelijke_regelingen
http://www.haarlemmermeer.nl/content.jsp?objectid=15599
http://www.heemskerk.nl/
http://www.heemstede.nl/
http://www.uitgeest.nl/
http://www.velsen.nl/
http://www.zandvoort.nl/
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Recreatieschap Spaarnwoude 

Het recreatieschap is een samenwerkingsverband sinds 1970 tussen de provincie Noord-

Holland, de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, 

Haarlemmermeer en Velsen. 

Status: Actief. 

Doel: Uitvoering. Evenwichtige ontwikkeling van openlucht recreatie en onderhouden van het 

landschap. 

Begroting: Totale overheidsbijdragen 2.3 miljoen, waarvan 279.300 euro van Haarlemmermeer. 

 

Cocensus 

Cocensus is een gemeenschappelijk regeling uit 2007 van de gemeenten: Haarlem, 

Haarlemmermeer, Hillegom en Beverwijk. In Cocensus zijn de uitvoeringswerkzaamheden in het 

kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), heffingen en invordering van 

diverse gemeentelijke belastingen ondergebracht. 

Status: Actief en werkt naar behoren. In 2009 uitgebreid met Hillegom en Beverwijk. Cocensus 

zoekt continu naar nieuwe partners.  

Doel: Uitvoering. Het uitvoeren van taken op het gebied van lokale belastingen. Daarnaast het 

maken van een efficiency slag. 

Begroting: Jaarlijkse bijdrage van Haarlemmermeer is 3.528.000 euro.  

 

4.2.1 Aard van samenwerkingen 

De genoemde samenwerkingsverbanden bevinden zich in een brede waaier aan zowel thema’s 

als vormen en soorten. Hieronder een overzicht van de samenwerkingsverbanden ingedeeld 

naar gebieden waar de samenwerking betrekking tot heeft.  

 

Bestuur Amsterdam 
 

Amsterland en Meerlanden Overleg, 
Stadsregio 

Veiligheid Veiligheidsregio Amsterdam 
 

Werk en Inkomen Wekvoorzieningsschap AM-groep 
 

Jeugd en Onderwijs SOPOH, Dunamare, Halt 
 

Cultuur, sport, recreatie Recreatieschap Spaarnwoude 
 

Kwaliteit fysieke omgeving De Meerlanden Holding NV, Waterwolf 
Dienstverlening BV 

 

Economische zaken 
 

SADC 

Dekkingsmiddelen Cocensus 
 

Tabel 4.2 Aard van de samenwerkingsverbanden 
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4.2.2 Indeling in vormen en soorten 

In de theoretische verkenning is stilgestaan bij de verschillende vormen en soorten van 

samenwerking die in de literatuur gecategoriseerd worden. Hier is een onderscheid te zien 

tussen een netwerk-, centrum-, matrix-, en SSC-samenwerking.  

 

Netwerk 

Een vorm waarbij met name het delen van kennis en het uitwisselen van ervaring centraal staat. 

Het gaat hier om een lichte variant van organisatorische samenwerking. 

 

Centrum 

In dit model nemen gemeenten diensten af bij één centrumgemeente. Diensten worden 

ingekocht en volledig uitgevoerd door een andere gemeente. 

 

Matrix 

In dit model nemen gemeenten die samenwerken elk één of meerdere taken voor hun rekening. 

Dit betekent dat ieder van de deelnemende gemeenten optreedt als verantwoordelijk uitvoerder 

voor één specifieke taak of één specifiek beleidstrein. Een gemeente is in dit model 

gespecialiseerd in één taak en voert deze voor andere gemeenten uit.  

 

SSC-samenwerking 

In dit model wordt samenwerking tussen verschillende gemeenten samengebracht in een nieuw 

op te richten organisatie-eenheid; een Shared Service Center (SSC). De  nieuw op te richten 

organisatie heeft tot taak het leveren van een of enkele specifieke diensten. Dit gebeurt op basis 

van een overeenkomst en tegen een verrekenprijs. Een SSC kent daardoor een scheiding tussen 

bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden. 

 

Op basis van deze vormen van samenwerking kunnen taken uitgesplitst worden naar (1) het 

uitwisselen van expertise, (2) het (gezamenlijk) uitvoeren van taken en (3) het gezamenlijk 

vormgeven van beleid. Hierbij is de laatste direct de meest vergaande variant, waarbij op 

beleidsniveau gemeenschappelijk beleid tot stand komt. Hieronder een overzicht van de 

samenwerkingsverbanden ingedeeld naar vormen en soorten waar de samenwerking 

betrekking tot heeft.  

 

Samenwerking in/op: Expertise Uitvoering Beleidsbepaling 

Netwerk AM-overleg (Wgr) Veiligheidsregio 
(Wgr) 

Stadsregio (Wgr+) 

Centrum  Waterwolf(Pps); 
Meerlanden (Pps) 

 

Matrix  Recreatieschap 
Spaarnwoude (Wgr); 
SOPOH-Dunamare-
Halt (Stichting) 

 

SSC  AM-groep (Wgr); 
Cocensus (Wgr) 

 

Tabel 4.3 Samenwerkingsverbanden ingedeeld naar vormen en soorten 
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4.2.3 Interviews 

In deze deelvraag wordt gezocht naar de aard van de samenwerkingsverbanden. Onderdeel 

daarvan is het proces wat hier toe leidt. Hier is in interviews naar gevraagd. Echter, wat blijkt is 

dat moeilijk achterhaald kan worden bij wie  de regie ligt  of een bepaald beleidsterrein in 

aanmerking komt voor een samenwerkingsverband. Zo ligt in geval van Cocensus het initiatief 

bij een verantwoordelijk ambtenaar die vanuit een gemeentelijke reorganisatie (Focus: Klant!) 

de afdeling belastingen onder beheer krijgt. Als gevolg van kennistekort op dit beleidsterrein 

wordt de mogelijkheid voor samenwerking geopperd. Ook zijn er voorbeelden waarbij het 

initiatief meer vanuit de directie komt, bijvoorbeeld bij de voorgenomen ICT samenwerking met 

Haarlem. Maar ook zijn er voorbeelden waarbij het initiatief meer vanuit de Raad, het College, of 

de Rijksoverheid komt. De Veiligheidsregio is er bijvoorbeeld een die is opgelegd vanaf nationaal 

niveau. Het gebrek aan een duidelijke regie voor het op waarde schatten van potentiële 

samenwerkingsverbanden wordt in dit verband door een aantal geïnterviewden ook opgemerkt.  

 Ook de vorm van de samenwerking is iets wat volgens een aantal geïnterviewden 

onvoldoende bediscussieerd wordt. In het geval van Cocensus is er nog even overwogen om een 

BV te worden. Dit idee is gesneuveld vanwege te grote financiële risico’s. Hetzelfde zien we terug 

bij de voorgenomen ICT samenwerking. Door een extern bureau wordt aangenomen dat een SSC 

de best passende samenwerkingsvorm is. In beide gevallen ontbreekt een duidelijk 

Tussentijdse conclusie 

Opvallend is dat er op de gebieden van Zorg en Welzijn, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en 

Duurzaamheid, Wonen en Bedrijfsvoering geen samenwerkingsverbanden zijn. Dit zijn 

thema’s waarvan is voor te stellen dat er samenwerking op kan plaatsvinden. Het is niet erg 

duidelijk of op deze thema’s eerder gezocht is naar samenwerkingsmogelijkheden. Wel is 

bekend dat er door bijvoorbeeld juridische adviseurs wordt samengewerkt, maar dit is niet 

geformaliseerd. Het nader onderzoeken van de mogelijkheden op deze thema’s is relevant 

wanneer taken vallend onder publiek belang ook uitbesteed of op afstand gezet kunnen 

worden.  

Ook valt op dat er vooral samengewerkt wordt op de uitvoering van taken. Dit lijken 

taken die zich door hun mate van afbakening goed lenen voor samenwerking. Hierbij moet 

wel gezegd worden dat er in de uitvoering van taken over en weer ook gebruik gemaakt kan 

worden van elkaars expertise. De enige samenwerking waarin het op dit moment vooral 

gaat om het afstemmen en bepalen van beleid is de Stadsregio. Het is juist deze 

samenwerking waarvan de toekomst niet zeker is op dit moment.  

 Kortom, er valt nog een wereld te winnen. Zowel wat betreft beleidsgebieden als de 

soorten taken liggen er volop kansen. Het valt op dat er op het gebied van primaire 

bedrijfsvoering geen samenwerking is. Op dit vlak staat wel een samenwerking op het 

gebied van ICT op de planning, maar het lijkt nog redelijk onontgonnen gebied. Zo ook is het 

samenwerken op de totstandkoming van beleid een grote witte vlek. Dit betekent dat vaak 

het wiel opnieuw wordt uitgevonden, terwijl buurgemeenten mogelijk met dezelfde 

problematiek worstelen en/of hier al beleid op gemaakt hebben. Niet alleen het profiteren 

van elkaars expertise, maar ook van het gevoerde beleid kan op tal van terreinen nog meer 

ontdekt worden door de gemeente Haarlemmermeer. 

 

 



Gemeenten, werkt dat samen? A.D. Wiersma 

64 
 

afwegingskader. Een latere evaluatie rond de ICT samenwerking benoemt dit ook als misstap 

(Zenc, 2011). Hieruit blijkt dat de keuze voor een samenwerkingspartner onvoldoende 

overwogen tot stand komt.  

 Op basis van de interviews kan de volgende top drie van pijnpunten worden opgetekend 

als het gaat om de samenhang tussen en de aard van de verschillende samenwerkingen. Tussen 

haakjes is aangegeven in hoeveel interviews dit punt terug komt.  

 

1. Belang van politieke context is belangrijk en wordt vaak onderschat. Dit leidt tot 

verschillende snelheden tussen ambtenarij en bestuurders. (7) 

Citaat uit interview: “Zorg dat iedereen van het proces op de hoogte is en dat het ook 

formeel verankerd wordt tussen politiek en ambtenaren. Gebrek aan duidelijkheid is 

grootste probleem”. 

2. Keuze voor zowel vorm als samenwerkingspartner komen onvoldoende overwogen en 

procesmatig tot stand. (3) 

Citaat uit interview: “Een onderzoeksbureau heeft in een haalbaarheidsstudie te sterk en 

eenzijdig geredeneerd naar één vorm en één partner. Daar houd je de hele tijd last van”. 

3. Te weinig regievoering. Een goede projectorganisatie is essentieel voor het slagen van 

een samenwerkingsintentie. Het ontbreekt de gemeente bij haar wensen dikwijls aan 

een sterke stuurgroep (3) 

Citaat uit interview: “Er is vaak onvoldoende nagedacht over hoe iedereen aangehaakt 

blijft”. 

 

4.2.4 Conclusie 

Op basis van bovenstaand overzicht en reflectie uit de interviews ontstaat de indruk dat er grote 

ambtelijke interesse en betrokkenheid is bij samenwerkingsplannen. Ook is het beeld dat 

verkenningen hiervoor inhoudelijk goed worden doordacht en voorbereid. Daarnaast speelt het 

enthousiasme onder het personeel vaak een positieve rol en zien alle geïnterviewden dat de 

ambtelijke afstemming tussen diverse samenwerkingspartners goed werkt. Wel blijken er in de 

mate van regie en de afstemming tussen politiek en ambtenarij verbeterpunten te zijn. De 

onderstaande drie punten geven een samenvatting van wat met beantwoording van de tweede 

deelvraag gevonden is. Het geeft inzicht in wat van belang is bij het huidige overzicht van de 

verbonden partijen en de manier waarop Haarlemmermeer omgaat met verbonden partijen. 

  

1. Het uitbreiden van samenwerking, niet alleen op uitvoerende taken maar ook op 

bijvoorbeeld beleid of taken in het primaire proces (zoals ICT) is nog iets wat in de 

kinderschoenen staat. Dit betekent: beleidsgebieden waar nog geen samenwerking is 

aangegaan beter onderzoeken op mogelijkheden. 

2. Het belang van de politieke context in de strategie en het proces naar een samenwerking 

toe is groot. 

3. Het is de vraag in hoeverre op dit moment het regionale krachtenveld en eventuele 

risico’s betrokken worden in de keuze om samen te werken. Het is in de lijst van 

verbonden partijen onduidelijk hoe een en ander zich tot elkaar verhoudt. 

  

4.3 Motieven om samen te werken 

Deelvraag 3 

Wat zijn motieven om samen te werken in het geval van Cocensus en ICT? 
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Nu inzicht is verkregen in het beleid van de gemeente en de aan de gemeente Haarlemmermeer 

verbonden partijen, worden twee specifieke samenwerkingsverbanden nauwer bekeken. Doel is 

om inzicht te krijgen in de motieven die ten grondslag liggen aan de totstandkoming van beide 

samenwerking. In de verkenning van de literatuur werd gevonden dat de belangrijkste motieven 

zijn: (1) Bedrijfseconomische schaalvoordelen, (2) een hogere kwaliteit van 

uitvoering/dienstverlening en (3) stimulans vanuit andere overheden (opgelegde 

samenwerking bijvoorbeeld). Zoals in de operationalisering aangegeven vormen deze drie de 

kapstok waarmee in dit onderzoek wordt gekeken naar hoe de motieven zich tot elkaar 

verhouden in het komen tot een samenwerking. Als rode draad hier doorheen loopt nog het 

proces; het verloop tot aan de daadwerkelijke start van een samenwerking.  

Om onderscheid te kunnen maken tussen een al langer lopende samenwerking en een in 

de oprichtingsfase wordt gekeken naar Cocensus (samenwerking op het gebied van belastingen, 

sinds 2007) en de ICT samenwerking met Haarlem (nog niet opgericht). Voor het begrijpen van 

de samenwerkingen Haarlemmermeer, Haarlem, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan en 

Wormermeer, volgt eerst een kort inzicht in de actuele stand van zaken. Hier gaat het om zowel 

de beweegredenen voor de samenwerking als de voornaamste barrières. Vervolgens wordt 

schematisch in beeld gebracht wat op basis van officiële documenten als belangrijkste motieven 

genoemd kan worden. Tot slot wordt dit overzicht aangevuld met de gehouden diepte-

interviews onder het ambtelijk personeel. Hiermee wordt inzicht verkregen in het beeld wat 

vanuit het ambtelijk perspectief is ontstaan bij beide verbanden. 

 

4.3.1 Cocensus 

Voor een beter inzicht in Cocensus wordt gebruik gemaakt van het eigen afwegingskader van de 

gemeente Haarlemmermeer uit bijlage 1 (zie bijlage 3). Hieronder de kerngegevens van de 

samenwerking in Cocensus gevolgd door het bestuursmodel en de gevonden motieven.   

 

Vorm verbonden partij 
 

Wgr 

Partners Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, 
Beverwijk, Oostzaan, Wormerland 
 

Portefeuillehouders Financiën 
 

Ambtelijke ondersteuner Financiën 
 

Instelling besluit of laatste wijzigingsbesluit 1 januari 2007 
 

Ondergebrachte taken a. De uitvoering van de heffing en 
invordering van belastingen. 

b. De uitvoering van de wet waardering 
onroerende zaken. 

c. De administratie van vastgoedgegevens 
ten behoeve van de waardebepaling. 

d. Het verstrekken van waardegegevens aan 
de deelnemers en rechthebbende derden. 
 

Tabel4.4 Basisgegevens Cocensus 



Gemeenten, werkt dat samen? A.D. Wiersma 

66 
 

 

Vertegenwoordiging en governance 

Het algemeen en dagelijks bestuur bestaan uit een afvaardiging van wethouders van de 

verschillende deelnemende gemeenten. Voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur is de 

wethouder van Financiën van Haarlemmermeer. De bijdrage van de gemeente in 2011 bedraagt 

3.528.000 euro. Onderstaand model geeft inzicht in de manier waarop het onderscheid tussen 

opdrachtgever, eigenaar en opdrachtnemer geborgd is binnen de organisatie.  

 

 

Figuur 4.2 Governance structuur Cocensus 

 

4.3.2 Motieven 

Nu duidelijk is hoe de samenwerking in Cocensus eruit ziet, is het voor beantwoording van de 

derde empirische deelvraag van belang te weten welke motieven aan de samenwerking ten 

grondslag liggen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het bedrijfsplan 2007-2010 en het 

bedrijfsplan 2011-2014. Tot slot wordt deze informatie aangevuld met de informatie uit de 

diepte-interviews. Beide geven inzicht in hoe de motieven zich tot elkaar verhouden. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van de vier genoemde categorieën: kwaliteit, kosten, organisatie en het 

proces.  

 

Aanleiding Cocensus 

In het bedrijfsplan valt te lezen dat het initiatief voor de samenwerking dateert uit 2005. 

Hiervoor waren destijds twee directe aanleidingen.  

De eerste was een gemeentelijke reorganisatie, bekend als Focus: Klant! Het verhogen 

van de kwaliteit van de dienstverlening stond hierbij voorop. Maar ook was één van de 



Gemeenten, werkt dat samen? A.D. Wiersma 

67 
 

subdoelen het efficiënter laten lopen van de organisatie. Met deze operatie ontstond ruimte voor 

initiatieven rond intergemeentelijke samenwerking.  

De tweede aanleiding was een wijziging in de wettelijke bepaling rond onroerende 

goederen. Voorheen was het waarderen van onroerend goed geijkt op vijfjaarlijks, maar nieuwe 

wetgeving maakte jaarlijkse waardering noodzakelijk. Dit samen met al een substantiële 

achterstand in het heffen van belastingen maakte het onderzoeken van een 

samenwerkingsverband interessant.  

Met een businesscase werd inzichtelijk gemaakt dat een samenwerking vooral vanuit 

kostenbesparingen grote voordelen zou kunnen opleveren, maar dat ook een kwaliteitsimpuls 

verondersteld werd. Zo zou bijvoorbeeld een vermindering van het aantal bezwaarschriften 

mogelijk zijn. Tot dan toe had Haarlemmermeer een forse achterstand op het afwikkelen van 

deze procedures. Het werd als een win-win situatie gezien om de krachten tussen 

Haarlemmermeer en Haarlem te bundelen op dit vlak, de uitvoerende taken rond belastingen. 

Hier lagen volgens het bedrijfsplan uit 2007 drie hoofdmotieven aan ten grondslag: (1) 

efficiency verhogen, (2) kwaliteit van de dienstverlening vergroten, (3) het verminderen van de 

kwetsbaarheid (Bedrijfsplan 2011-2014, p. 2). 

 

Bedrijfsplannen 2007-2010, 2011-2014 

In het opgestelde meerjarig bedrijfsplan van 2007 gaan kosten en kwaliteit hand in hand. De 

missie is: Met een bedrijfsmatige inslag tegen een zo laag mogelijk tarief met een zo hoog 

mogelijke kwaliteit diensten integraal aanbieden. Keywords zijn hierbij: klantgericht, kwalitatief 

hoogwaardig, innovatief, efficiënt & effectief en resultaatgericht. Met deze motieven wil 

Cocensus in de periode 2011-2014 verder en ook actief verder zoeken naar uitbreiding. 

Cocensus ziet zichzelf voor omringende gemeenten als dé partner voor het integraal waarderen, 

heffen en invorderen van decentrale belastingen en heffingen (Bedrijfsplan 2011-2014, p. 3). Bij 

de start van de samenwerking in 2007 zijn een aantal doelen gesteld (Bedrijfsplan 2007-2010, p 

2-7). Hier wordt zichtbaar dat het zowel om kwaliteit als efficiency gaat. Hieronder per 

doelstelling een specificatie naar het motief, waarna een korte stand van zaken volgt per 

doelstelling. De motieven zijn geclusterd in de categorieën: kwaliteit, kosten en organisatie. 

 

Doelstellingen 2007  

Voordelen op kwaliteit van de dienstverlening 

1. “Te groeien tot een toonaangevende organisatie op het gebied van integrale dienstverlening 

in relatie tot decentrale belastingen”. 

Motieven: Professionalisering belastingheffing en verbetering dienstverlening. 

Stand van zaken: Uit het laatste bedrijfsplan blijkt dat klachten van burgers over de 

dienstverlening zijn afgenomen en dat deelnemende gemeenten zijn tevreden over het 

functioneren van Cocensus.  

2. “Voldoen aan de verwachting van de deelnemers (gemeenten) aan de regeling, waarbij het 

opzetten van een transparant, betrouwbaar en integraal productenportfolio met dito 

rapportages hier deel van uit maakt”. 

Motieven: Verhogen transparantie (van werkzaamheden en rapportage) en 

betrouwbaarheid (in uitvoering taken). 

Stand van zaken: Achterstanden in het afwikkelen van bezwaarschriften en het innen van 

belastingen zijn weggewerkt. Ook is een ISO-certificering verkregen, waarmee de nadruk 
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wordt gelegd op klanttevredenheid, kwaliteitszorg en continue verbetering van de 

dienstverlening. 

 

Voordelen op kosten 

3. “Het realiseren van groei waarbij de overheadkosten per product en opdrachtgever verlaagd 

worden evenals het spreiden van risico’s teneinde de continuïteit te waarborgen”.  

Motief: Kostenbesparingen. 

Stand van zaken: Het bedrijfsplan maakt melding van een geboekte efficiencywinst van 25%, 

ten opzichte van 2007, op de taakstelling geboekt. Cocencus waarschuwt de gemeente nu 

voor verdere bezuinigingen, deze zijn alleen mogelijk bij uitbreiding van het aantal 

aangesloten gemeenten.  

 

Voordelen op niveau van de organisatie als geheel 

4. “Een jaar na start vinden van een nieuwe deelnemer om zodoende de 

onafhankelijkheidsuitstraling te vergoten”. 

Motieven: efficiency door schaalvergroting en verkleinen kwetsbaarheid. 

Stand van zaken: In 2009 kwamen Hillegom en Beverwijk erbij, in 2011 volgden 

Wormerveer en Oostzaan. Doelstelling voor de periode 2011-2014 is om het 

verzorgingsgebied te vergroten van nu 350.000 inwoners naar 500.000 inwoners.  

 

4.3.3 Interviews 

In totaal is in vier interviews stilgestaan bij Cocensus. De geïnterviewden zijn allen op een of 

andere manier betrokken geweest bij of de oprichting of de huidige werkzaamheden van 

Cocensus. Nagenoeg alle geïnterviewden stellen dat het belangrijkste motief voor de oprichting 

van Cocensus is geweest het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. Slechts één 

geïnterviewde stelt dat het besparen van kosten de belangrijkste reden is geweest. Andere 

geïnterviewden brengen hier tegenin dat het economisch erg gunstige tijden waren, de 

gemeente vooral op kwalitatief niveau tekort schoot op belastinggebied en er ten tijde van de 

besluitvorming weinig aandacht is geweest voor het behalen van voordelen. Wel komt in elk 

interview terug dat de samenwerking succesvol tot stand is gekomen omdat er ook 

kostenbesparingen beoogd werden. Maar dit wordt vooral getypeerd als ‘hulpmiddel’ in het 

proces, of zoals een geïnterviewde het typeert: “Een lokkertje, je weet dat je schaalvoordelen 

kunt behalen en het College is daarin natuurlijk altijd geïnteresseerd. Dit maakt het makkelijk te 

verkopen”.  

Over de importantie van kosten vertelt een andere geïnterviewde, die destijds één van de 

trekkers was van de samenwerking, dat de begroting die naar de gemeenteraad is gegaan 

letterlijk gemaakt is op de achterkant van een sigarendoosje. Dit geeft iets aan over de mate 

waarin kosten van betekenis zijn geweest. Een andere geïnterviewde, die later ook betrokken is 

geweest bij de businesscase voor de ICT samenwerking, stelt dat wanneer kosten zo belangrijk 

zouden zijn geweest er een veel betere businesscase had moeten liggen. Daarmee lijkt het motief 

kosten niet het belangrijkste te zijn geweest.  

De motieven op organisatieniveau worden door alle vier geïnterviewden getypeerd als 

‘mooi meegenomen’. Daarmee lijkt het behalen van voordelen op de kwaliteit van 

dienstverlening het belangrijkste motief. Wel speelt in alle interviews juist die combinatie van 

kwaliteit en besparingen een belangrijke rol. De indruk ontstaat, hierin gesteund door het 

bedrijfsplan uit 2007, dat het een geen voldoende voorwaarde zou zijn geweest zonder het 
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andere. Het uit de literatuur bekende paradigma rond samenwerking doemt ook hier op: het 

moet beter en het moet goedkoper.  

 

Belangrijkste motieven 

Op basis van de afgenomen interviews kunnen motieven gevonden worden op de bekende drie 

lijnen: verhogen kwaliteit, kosten en organisatie. Hieronder per categorie de motieven die het 

meest genoemd zijn met daarachter tussen haakjes in hoeveel van de totaal vier interviews het 

motief terugkomt. Kanttekening hierbij is dat sommige punten slechts door één geïnterviewde 

genoemd zijn, de representativiteit van deze punten is daarmee in het geding. 

Voordelen behalen op kwaliteit 

Citaat uit interview: “Voor de samenwerking waren er grote achterstanden en knelpunten in de 

beschikbaarheid van taxateurs en andere specialisaties. Inhuur lukte niet altijd, waardoor de 

kwaliteit te wensen overliet”.  

- Verbeteren service (4) 

- Verhogen klanttevredenheid (4) 

- Betere informatievoorziening (1) 

 

Voordelen behalen op kosten 

Citaat uit interview: “Voordelen behalen op de kosten werd gebruikt als lokkertje, het speelde als 

inhoudelijk motief geen grote rol”.  

- Efficiënter werken door schaalvergroting (3) 

- Verlagen kosten op overhead (2) 

- Doelmatiger werken vanwege vertrek uit ambtelijk cultuur en molen (1) 

 

Voordelen op organisatieniveau 

Citaat uit interview: “Er werd in gemeenteland nog niet veel samengewerkt op het gebied van de 

belastingen, dit was een kans om zowel te scoren als laten zien dat het goed is voor je organisatie”. 

- Kans op een gemeentelijke paradepaardje (2) 

- Beter voorbereidt op potentiële groei uitvoeringstaken, minder kwetsbaar (2) 

- Personeel meer mogelijkheden bieden zichzelf te ontwikkelen (1) 

 

Tussentijdse conclusie 

In het geval van Cocensus blijkt zowel uit de interviews als uit het bedrijfsplan dat 

samenwerking ervoor gezorgd heeft dat zowel de kwaliteit van de dienstverlening wordt 

vergroot als dat er ook kostenbesparingen worden gerealiseerd. De klanttevredenheid is 

omhoog gegaan, er is een ISO certificering en er is in vergelijking met 2007 meer dan 25% 

bezuinigd op de taakstelling. Daarmee lijkt Cocensus terecht vaak genoemd te worden als 

een intergemeentelijk samenwerkingsverband wat succesvol is gelukt. Het past ook in die 

geest dat Cocensus langzaam groeit en steeds meer partners in de samenwerking betrekt. 

Echter, de noodzakelijke voorwaarde voor samenwerking lijkt in de situatie van de 

oprichting van Cocensus vooral richting het motief van kwaliteit te gaan. Anno 2011 en 

2012 speelt, ingegeven door de economische crisis, het besparen van kosten weer een 

grotere rol. Maar bij de start van de samenwerking lijkt het verbeteren van de 

dienstverlening leidend te zijn geweest, ondersteunt door een procesfactor: de 

gemeentelijke reorganisatie die kansen gaf voor samenwerkingsverbanden. Hierover 

meer in de beantwoording van de empirische onderzoeksvraag in hoofdstuk 5. 
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4.4 ICT 

Samenwerking op het vlak van ICT staat op dit moment nog in de steigers. Er is nog geen 

geformaliseerd samenwerkingsverband. Juist om die reden is het interessant om in dit 

beginstadium van een samenwerking te kijken naar de motieven die een rol spelen. Om inzicht 

te kunnen krijgen in de motieven wordt eerst stilgestaan bij wat algemene informatie over de 

samenwerking. Ten eerste is hiervoor in dit onderzoek, net als bij Cocensus, weer gebruik 

gemaakt van het eigen afwegingskader van de gemeente (zie bijlage 4). Vervolgens wordt het 

voorgenomen bestuursmodel getoond, waarna er specifieker gekeken wordt naar de aanleiding 

van de samenwerking en de achterliggende motieven.  

  

Vorm verbonden partij 
 

SSC, openbaar lichaam Wgr 

Partners Haarlem, Haarlemmermeer 
 

Portefeuillehouders Financiën 
 

Ambtelijke ondersteuner Financiën 
 

Instelling besluit of laatste wijzigingsbesluit December 2011, verkenningsnotitie 
 

Ondergebrachte taken 
zijn nog niet gespecificeerd, maar liggen in 
de richting van: (Verkenningsnotitie ICT, 
p.13): 

a. Gezamenlijke ontwikkeling, exploitatie en 
beheer van informatisering- en 
automatiseringsdiensten 

Tabel 4.5 

 

4.4.1 Vertegenwoordiging en governance  

In 2011 is er voor de samenwerking rond ICT een businesscase geschreven: ‘Samen Navigeren’. 

Hierin is ook aandacht besteed aan de voorgenomen bestuurlijke structuur van de 

samenwerking. Daarin is het onderstaande model het uitgangspunt (figuur 4.3). Aan de 

linkerkant, de oranje en paarse blokjes, is de structuur vanuit de gemeente in kaart gebracht. 

Aan de rechterkant, de groene blokjes, zien we de structuur van het Shared Service Centre 

waarin Haarlemmermeer en Haarlem op afstand hun ICT willen vormgeven. Hierin is er een 

rechtstreekse lijn van communicatie en opdrachten tussen respectievelijk de gemeentelijke 

directie en het Hoofd SSC, de gemeentelijke clusters en domeinregisseurs binnen het SSC, en 

tussen de gebruikersteam van de gemeente en de beheerders in het SSC. Een second opinion die 

later volgde op de businesscase gaf dat er goed gelet moet worden op de verdeling tussen 

opdrachtgever, eigenaar en opdrachtnemer (Zenc, 2011). Dit hangt samen met de in algemene 

kritiek, gevonden bij beantwoording van de eerste empirische deelvraag, om beter te 

concretiseren wat de doelstellingen en ambities zijn voor de samenwerking en wie hier 

verantwoordelijkheid voor draagt. Heronder de opzet zoals getoond in het eerste 

voorbereidingsdocument ICT samenwerking begin 2011 (Samen Navigeren, p. 19). Hierin is 

samenwerking te vinden op vier niveaus: de gebruikers, de clusters, de directie en het bestuur.  
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Figuur 4.3 Voorgenomen governancestructuur samenwerking ICT 

 

4.4.2 Motieven 

Nu globaal duidelijk is hoe de voorgenomen samenwerking eruit ziet is het voor beantwoording 

van de derde deelvraag van belang te weten wat de aanleiding voor de samenwerking is geweest 

en specifieker welke motieven belangrijk zijn in het komen tot een samenwerking. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van de Verkenningsnotitie regionale ICT-samenwerking (december, 

2011). Tot slot wordt deze informatie aangevuld met de kennis uit diepte-interviews. Beide 

geven inzicht in hoe de motieven zich tot elkaar verhouden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van de vier genoemde categorieën: kwaliteit, kosten, organisatie en het proces. 

 

Aanleiding 

Al enige jaren heeft de gemeente Haarlemmermeer de ambitie om een geschikte vorm voor het 

uitbesteden van ICT te bedenken. De basis voor deze ambitie ligt, net als bij Cocensus, in de 

gemeentelijke reorganisatie van 2005, ‘Focus: Klant!’. Met dit veranderproces werd ook de 

intentie uitgesproken om ICT-beheertaken uit te besteden. Ook werd de ambitie geopperd om 

tot de beste servicegemeenten te behoren (Verkenningsnotitie, p. 6). Er volgde een meerjarig 

digitaliseringsprogramma (‘Meerd!g!’) waarmee de digitale dienstverlening werd verbeterd en 

de ICT organisatie werd vernieuwd. Gelijktijdig is de gemeente rond ICT op projectniveau 

samenwerking aangegaan met de gemeente Haarlem.  

In 2008 werd vanuit de ambtelijke directie de conclusie getrokken dat uitbesteding aan 

de markt niet wenselijk is. Een belangrijke reden hiervoor is het belang wat men hecht aan ICT 

en het zelf vormgeven hiervan in combinatie met het risico hier grip op te verliezen met het 

uitbesteden van taken. Geïnspireerd door andere gemeentelijke samenwerking op het gebied 

van ICT (bijvoorbeeld in Zuidwest Friesland) is in het najaar van 2010 besloten om 

samenwerking op gehele gebied van ICT met de gemeente Haarlem te verkennen. Hieruit volgde 

een businesscase van Haarlemmermeer en Haarlem, als voortvloeisel van eerdere 
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samenwerking op projectbasis (Samen Navigeren, 2011). Aanvankelijk was het de bedoeling al 

in januari 2012 te starten met de samenwerking. Echter, door vertraging in het proces is de 

voorgenomen start nu uitgesteld naar 2013. Uit de afgenomen interviews blijkt dat met name 

het ontbreken van onderling bestuurlijk vertrouwen tussen Haarlem en Haarlemmermeer 

gezorgd hebben voor de vertraging. Daarnaast blijkt dat zowel de directie als het College in het 

begin onvoldoende zijn aangehaakt bij de projectorganisatie. Dit zorgde voor een ‘not yet go’ van 

College en directie in de zomer van 2011. Op initiatief van Haarlemmermeer is toen een second 

opinion aangevraagd om het proces opnieuw te beoordelen en weer op gang te krijgen (Zenc, 

2011).  

In de second opinion werd kritiek geuit op met name de beperktheid van de financiële 

businesscase, het ontbreken van een goede regionale verkenning naar samenwerkingpartners 

en onduidelijkheid rond doelstellingen en ambities (Zenc, 2011). De kritiek uit de second 

opinion is opgepakt en verwerkt in een nieuwe verkenningsnotitie, opnieuw samen met 

Haarlem. Wat opvalt is dat de keuze voor Haarlem als partner nu stevig is onderbouwd, op basis 

van eerdere samenwerkingen, regionale ligging en vergelijkbare grootte. Ook is het aanhaken 

van directie en het College beter geborgd door een concept intentieverklaring. Een nieuw go/no 

go besluit staat nu op de planning voor de zomer van 2012.  

 

Verkenningsnotitie regionale ICT-samenwerking 

De verkenningsnotitie heeft het doel om zowel de noodzaak als het nut van samenwerking op 

het vlak van ICT te onderbouwen. Het document combineert de eerder verschenen documenten 

(Samen Navigeren en de second opinion). Daarmee wordt een overwogen beeld gegeven van de 

voorgenomen samenwerking. Dit laat zich te beste samenvatten door het volgende: “Regionale 

samenwerking levert door een bundeling van krachten schaalvoordelen op, zowel kwalitatief als 

financieel” (Verkenningsnotitie, p. 2). Deze zin geeft direct de belangrijkste twee motieven weer. 

Wat hier met name achter schuil gaat zijn een aantal externe ontwikkelingen waaraan de 

gemeente het hoofd wil bieden (Verkenningsnotitie 2011). Het gaat om onder andere (1) de 

exponentiële ontwikkeling van de informatievoorziening en technologie (24/7 en met apps, 

tablets, opendata), (2) de hogere verwachtingen van burgers van de gemeentelijke 

dienstverlening (snelheid, altijd toegankelijk), (3) de toename van overheidsstandaardisatie 

enerzijds en decentralisatie vanuit het Rijk en regionale samenwerking op uitvoeringstaken 

anderzijds, (4) een door monopolisten gedomineerde markt voor ICT-oplossingen, waarop een 

gemeente alleen een relatief kleine speler is). Op basis hiervan ligt een grote uitdaging in 

verhogen van de gewenste service en kwaliteit enerzijds en het waarmaken en betaalbaar 

houden daarvan in de toekomst anderzijds. In de verkenningsnotitie zijn een aantal doelen 

gesteld. Hier wordt opnieuw zichtbaar dat het zowel om kwaliteit als besparen gaat. Hieronder 

per doelstelling een specificatie naar het motief, waarna een korte uitleg volgt per doelstelling. 

De motieven zijn geclusterd in de categorieën: kwaliteit, kosten en organisatie. 

 

Doelstellingen Verkenningsnotitie Regionale ICT-samenwerking 

Voordelen op kwaliteit van de dienstverlening 

1. “De kwaliteit, bedrijfszekerheid en continuïteit van de gemeentelijke ICT naar de toekomst 

toe borgen en waar nodig verder optimaliseren”. 

Motieven: Kwaliteit verhogen, aansluiten bij wensen burger. 
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Uitleg: De gemeente Haarlemmermeer wil met deze doelstelling de kwaliteit van de 

dienstverlening en ICT-voorzieningen waarborgen. De gedachte is dat door het bundelen van 

het ICT-beheer er meer volume ontstaat, waarmee de continuïteit en bedrijfszekerheid van 

applicaties en systemen beter gegarandeerd kan worden. Men is met het volume van in 

totaal meer dan 300.000 inwoners een speler van belang op bijvoorbeeld de inkoopmarkt.  

 

Voordelen op kosten 

2. “Tegelijkertijd de gemeentelijke ICT naar de toekomst toe betaalbaar houden”. 

Motieven: Kosten efficiency, schaalvoordelen behalen, doelmatigheid. 

 

Uitleg: Deze derde doelstelling lijkt ook ingegeven te zijn door het huidige economische 

klimaat. De gedachte is dat de grotere vernieuwingen, die gezien de uitdagingen 

noodzakelijk zijn, zowel complex als kostbaar zijn. Door samen te werken kunnen kosten 

bespaard worden door schaalvoordelen en gelijktijdig grotere investeringen gedaan worden. 

Daarmee lijkt het efficiency motief een noodzakelijke voorwaarde voor de samenwerking. 

Bevestiging hiervoor wordt verkregen middels de taakstelling. De voorgenomen besparing 

hierop is 5 procent jaarlijks, in vergelijking met 2011.  

 

Voordelen op niveau van de organisatie als geheel 

3. “Nieuwe digitaliserings- en automatiseringsopgaven slagvaardiger realiseren, waarbij 

investeringen gedeeld en risico’s gespreid worden”. 

Motieven: Uitdagingen in de toekomst, risico spreiding, slagkracht vergroten. 

 

Uitleg: De gedachte bij de gemeente Haarlemmermeer is dat de uitdagingen op het vlak van 

ICT vragen om vernieuwing in de gemeentelijke processen. De veronderstelling is dat 

samenwerking ervoor zorgt dat je met hetzelfde geld meer vernieuwing en slagkracht voor 

beide gemeenten kunt realiseren. Dit moet leiden tot een hogere kwaliteit van de 

dienstverlening aan de burger en efficiëntie in de gemeentelijke bedrijfsvoering. Daarnaast is 

de gedachte dat schaalvergroting ook leidt tot meer ruimte voor de ontwikkeling van 

hoogwaardige specialistische kennis, dat de innovatiekracht ten goede komt.  

 

4.4.3 Interviews 

In totaal is in zeven interviews stilgestaan bij de ICT-samenwerking. De geïnterviewden zijn 

allen op een of andere manier betrokken bij de oprichting; op directieniveau, als ondersteunend 

ambtenaar of als trekker van het project. Met hen is gesproken over de motieven om tot 

samenwerking te komen, maar ook over het proces wat daar aan vooraf gaat.  

Meer dan in de situatie van Cocensus spelen kosten een essentiële rol. Uit de interviews 

vallen twee lijnen te ontdekken waarlangs besparingen als doel worden genoemd. In de ene lijn 

(1) wordt het belang van kostenbesparingen geformuleerd als noodzakelijkheid om meer 

investeringen te kunnen doen. De meeste geïnterviewden, vijf in totaal, noemen dit als 

hoofdmotief. Je zou kunnen stellen dat besparingen hierbij in dienst staan van te behalen 

voordelen op kwaliteit. In de andere lijn (2) zijn kostenbesparingen meer het vertrekpunt. De 

bezuiniging van 5 procent op de taakstelling is volgens twee geïnterviewden hier blijk van. Het 

besparen van kosten is hierbij reden nummer één. Uit beide lijnen valt op te maken dat het 

besparen van kosten een belangrijk motief is. Een motief wat gebruikt wordt om in te zetten op 

een grotere slagkracht rond gemeentelijke ICT. 
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 Het vergroten van de slagkracht lijkt hier dan ook het hoofdmotief te zijn. Het gaat dan 

zowel om het behalen van voordelen op het vlak van kwaliteit als van kosten. Hierbij lijken met 

name de kosten een doorslaggevend motief. Het is sterk de vraag of er zonder (indirecte) 

besparingen ook een samenwerking op poten zou kunnen komen. De tijdsgeest, in de zin van 

economisch moeilijke tijden, versterkt het beeld dat er efficiënter gewerkt moet worden. De 

algemene basis achter deze gedachte is echter niet de economische crisis, maar wordt gevormd 

door de uitdagingen rond ICT in de toekomst. Deze vormen het uitgangspunt.  

 

4.4.4 Proces 

Opvallend in alle zeven interviews is de prominente plek die het proces inneemt. De interviews 

zijn afgenomen in de zomer van 2011, op een moment dat net door de directie besloten was om 

geen ‘go’ voor de samenwerking te geven. Besloten werd om nog nader onderzoek uit te voeren 

met een second opinion. In de interviews werd duidelijk dat niet alleen inhoudelijke motieven 

doorslaggevend zijn voor het starten van een samenwerking, maar veel meer ook factoren in het 

proces. Omdat in dit onderzoek wordt gekeken naar een samenwerkingsverband wat nog niet 

gestart is, ontstond met de interviews een interessante kijk in de keuken van het proces. De 

invloed van dit soort factoren is slecht te vinden in de geijkte documenten, zoals de 

verkenningsnotitie. Desondanks blijken juist deze factoren een grote rol te spelen in het komen 

tot een samenwerking. Hieronder een opsomming van de vijf meest genoemde factoren die van 

invloed zijn geweest op het proces, met daarachter tussen haakjes het aantal keer dat de factor 

terug kwam in de zeven interviews. 

 

1. Mate van afstemming ambtelijk en bestuurlijk; verschillende snelheden creëren 

wantrouwen (6). 

2. Mate van bestuurlijke verankering tussen gemeenten, gebrek aan verankering maakt het 

proces vaag. Heeft met onderling vertrouwen te maken (5). 

3. Mate van (of gebrek aan) sterke visie en sturing van bovenaf (4).  

4. Mate waarin er een realistische planning en een goed uitgewerkt plan van aanpak is (4). 

5. Enthousiasme tussen de organisaties en binnen de organisaties (4). 

 

Wat opvalt in het proces voorafgaand aan de samenwerking is dat een sterke regie erg 

belangrijk is. Het ontbreken daarvan zorgt volgens de meerderheid van de geïnterviewden 

ervoor dat er ‘doorgemodderd’ wordt op basis van vage intenties en goede bedoelingen. 

Bovenstaande factoren hebben in de meeste gevallen een negatieve uitwerking gehad in het 

proces van de ICT-samenwerking. Een positieve uitzondering hierop was het enthousiasme 

onder de werknemers van beide organisaties. Dit was groot volgens de geïnterviewden. Maar 

overall ontstaat het beeld van een ambtelijke organisatie die hard is gaan rennen en een 

bestuurlijk niveau wat is blijven stilstaan in bedenkingen. Goede afstemming en verankering is 

dan noodzakelijk. Uit de interviews blijkt dat er grote overeenstemming is over dat dit 

belangrijke leerpunten zijn in het proces. Nu is een second opinion nodig geweest om alle 

neuzen weer dezelfde kant uit te krijgen. Een volgende keer zou een sterke projectorganisatie en 

een dito bestuurlijke regie voldoende moeten zijn om het proces glad te laten verlopen.  

 

4.4.5 Belangrijkste motieven 
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Uit bovenstaande blijkt dat zowel inhoudelijke motieven als meer procesmatige factoren 

belangrijk zijn geweest. Met name het proces blijkt van doorslaggevende betekenis. Los van dit 

proces kunnen de gevonden motieven ook hier weer worden ingedeeld in de categorieën: 

verhogen kwaliteit, verlagen kosten en verbeteren organisatie. Hieronder per categorie de 

motieven die het meest genoemd zijn met daarachter tussen haakjes in hoeveel van de totaal 

zeven interviews het motief terugkomt. Sommige punten zijn gebaseerd op slechts twee 

interviews, hierbij kan de representativiteit van deze punten in het geding zijn. 

Voordelen behalen op kwaliteit 

Citaat uit interview: “Doel is om naar de toekomst toe voldoende omvang en slagkracht te hebben 

om kwaliteit en ondersteuning van/rond ICT verder te ontwikkelen en de kosten te beheersen”. 

- Beter inspringen op technologie (6) 

- Door bundeling krachten meer ontwikkeling en innovatie (4) 

- Verbeteren dienstverlening (2) 

 

Voordelen behalen op kosten 

Citaat uit interview: “Het behalen van voordelen op de kosten was hier essentieel, aanvankelijk 

wilde Haarlem zelfs 20% besparen”.  

- Besparen van kosten op ICT, schaalvoordelen (6) 

- Efficiënter werken door schaalvergroting (6) 

- Effectiever investeringen doen (4) 

 

Verbeteren organisatie 

Citaat uit interview: “In het verleden is ook naar outsourcing gekeken, maar dan heb je de 

ontwikkeling en kwaliteit van je organisatie niet zelf in de hand. Om beter voorbereid te zijn op de 

toekomst willen we optimaal kunnen reageren, dat kan met een zelfstandige organisatie”.  

- Beter voorbereid op uitdagingen (6) 

- Vergroten slagkracht (5) 

- ICT onafhankelijk van ambtelijke molen maken (grote autonome eenheid) (2) 

 

 

4.5 Conclusie 

Tussentijdse conclusie 

In het geval van de ICT-samenwerking blijkt zowel uit de interviews als uit de 

verkenningsnotitie dat samenwerking ervoor moet zorgen dat er een efficiëntere, 

innovatievere en betere organisatie ontstaat van ICT binnen, maar op relatieve afstand van, 

de gemeente. Het vergroten van slagkracht vormt daarbij het hoofdmotief. 

Kostenbesparingen zijn hierbij essentieel omdat ze onderdeel zijn van de argumentatie om 

tot samenwerking te komen. Een geïnterviewde formuleert dit als volgt: “Door een bundeling 

van krachten kan naar de toekomst toe voldoende schaalomvang en slagkracht ontstaan om 

de kwaliteit van de dienstverlening en de digitale ondersteuning daarvan verder te 

ontwikkelen en gelijkertijd de ICT-kosten beheersbaar te houden”. Dit is gebruikte 

argumentatie in een notendop.  
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Op basis van de resultaten verkregen met de derde empirische deelvraag valt te concluderen dat 

de motieven om tot samenwerking te komen vooral liggen op het vlak van (1) 

kwaliteitsverhoging, (2) kostenbesparingen en (3) het verbeteren van de organisatie. Daarbij 

zijn in beide samenwerkingsverbanden procesfactoren bepalend geweest in het wel of niet 

slagen van het verband. Bij de ICT samenwerking komen deze beter in beeld, omdat het proces 

op het moment van onderzoek nog in de presamenwerkingsfase verkeerd. Maar ook bij 

Cocensus lijken deze factoren noodzakelijke meerwaarde te hebben in het komen tot een 

samenwerking. 

Als het gaat om inhoudelijke motieven is met name een combinatie van de eerste twee 

categorieën, kwaliteit en kosten, bepalend voor het aangaan van een samenwerking. In de 

officiële documenten komen beide goed beargumenteerd aan bod.   

 

4.5.1 Kwaliteit voorop, kostenbesparingen essentieel  

Met behulp van deelvraag drie valt de conclusie te trekken dat voor het aangaan van een 

samenwerkingsverband het inhoudelijke verhaal logischerwijs op orde moet zijn. Met name 

kwalitatieve overwegingen spelen hierin een rol, maar om deze goed over het voetlicht te 

krijgen is een noodzakelijke voorwaarde dat er ook kosten bespaard kunnen worden. Uit de 

interviews komt naar voren dat dit belangrijk is om de samenwerking ook in de politiek 

geaccepteerd te krijgen.  

In het geval van de ICT-samenwerking is het besparen van kosten duidelijk instrumenteel 

voor het succesvol tot stand kunnen brengen van de samenwerking. Er valt een direct verband 

te zien tussen het doen van gerichte investeringen en het besparen van kosten door 

schaalvergroting. Besparingen vormen in  die voorgenomen samenwerking de nieuwe 

investeringen. Ook de mate van korting op de taakstelling is direct onderdeel geweest van de 

discussie. Het vergoten van slagkracht is steeds het hoofdmotief.  

In het geval van Cocensus speelt bij het aangaan van de samenwerking het verbeteren van de 

kwaliteit van de dienstverlening de grootste rol. Voor het financiële plaatje is minder aandacht. 

Volgens geïnterviewden is dit ook geen grote discussie geweest. Het proces speelde hier een 

belangrijke rol. Zo speelde heel duidelijk mee dat de gemeente een voorloper kon worden met 

het innen, heffen en waarderen van belastingen, door krachten te bundelen. Intergemeentelijke 

samenwerking op eigen initiatief stond in die tijd voor grote gemeenten nog in de 

kinderschoenen. Ook speelde bij Cocensus mee, net als bij ICT, de overtuiging beter en 

efficiënter te kunnen functioneren buiten de ambtelijke molen.  

Samenvattend zijn de vijf belangrijkste motieven voor het aangaan van een samenwerking, 

als het gaat om het inhoudelijke verhaal, dan ook de volgende.  

 

1. Efficiënter werken als organisatie, meer slagkracht 

2. Betere dienstverlening 

3. Verlagen van de kosten, met name overhead 

4. Wegtrekken uit de ambtelijke cultuur 

5. Voorop lopen in gemeenteland (prestige) 

 

4.5.2 Het proces 

Zoals duidelijk geworden valt bij beide samenwerkingsverbanden op dat juist in de beginfase 

andere factoren van bepalende invloed zijn op of een samenwerking tot stand kan komen. 



Gemeenten, werkt dat samen? A.D. Wiersma 

77 
 

Andere factoren dan inhoudelijke motieven. Hier gaat het dan niet om de inhoud, maar om het 

proces. Met name op niveau van het proces blijkt veel winst te boeken. Op basis van de diepte-

interviews kan onderscheid gemaakt worden tussen een aantal bepalende factoren. Deze komen 

overeen met wat in de literatuur gevonden is over succesfactoren (Van de Laar, 2010).  

 

1. Vertrouwen tussen en binnen de partners 

2. Enthousiasme in de beide organisaties 

3. Regie en sturing van bovenaf 

4. Realistische planning en plan van aanpak 

5. Bestuurlijke verankering van te nemen stappen 
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5. Slotbeschouwing resultaten 

 

 

Nu twee specifieke samenwerkingsverbanden nauwer bekeken zijn op de motieven die aan de 

samenwerking ten grondslag liggen, kan er ingezoomd worden op het aspect kostenbesparingen. 

Dit is specifiek onderdeel van de onderzoeksvraag. Daarin wordt gekeken naar de mate waarin 

kostenbesparingen, in relatie tot andere motieven, doorwerken in het aangaan van een 

samenwerkingsverband. Doel hiervan is te achterhalen wat voor rol dit aspect speelt in het 

kiezen voor een samenwerkingsverband in relatie tot de andere motieven en het proces. Zijn 

kostenbesparingen bijvoorbeeld een doorslaggevend motief. Of heeft het meer een 

ondersteunende functie. Op basis van de lastige economische situatie is de verwachting dat het 

besparen van kosten het belangrijkste motief is om tot een samenwerking te komen. Met 

beantwoording van de derde empirische vraag viel al te concluderen dat kostenbesparingen niet 

gemakkelijk te duiden zijn, als het gaat om de specifieke rol ervan. Zo wordt het door 

verschillende geïnterviewden benoemd als noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde in 

het proces. Een geïnterviewde noemt het “een lokkertje”, een andere geïnterviewde noemt het 

“ondergeschikt aan de kwaliteit, maar noodzakelijk voor politieke steun”. Het motief 

kostenbesparingen lijkt op eerste oog dan ook vooral het proces van het komen tot een 

samenwerking te raken. 

 In deze slotbeschouwing wordt geprobeerd voor de gemeente Haarlemmermeer inzicht 

te krijgen in de functie van kostenbesparingen en de rol van het proces in het algemeen. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van acht diepte-interviews. Met alle geïnterviewden is 

gesproken over kostenbesparingen en samenwerking. Om duidelijk te hebben hoeveel geld er 

gemoeid is met samenwerking en hoe hierover wordt gerapporteerd, wordt eerst een blik 

geworpen op de programmabegroting. Tot slot wordt de balans opgemaakt over hoe motieven 

zich tot elkaar verhouden en welke rol het proces hierin speelt. 

 

5.1 Kosten samenwerking in de programmabegroting 

Met beantwoording van de tweede empirische deelvraag is in paragraaf twee van dit hoofdstuk 

in kaart gebracht welke samenwerkingsverbanden er zijn. Met behulp van de begroting is het 

mogelijk een inschatting te geven van de kosten die gemoeid zijn met samenwerking. Ook wordt 

zichtbaar hoe deze kosten zich verhouden tot de algemene kosten van de gemeente 

Haarlemmermeer. Dit geeft inzicht in welk deel van de gemeentelijke uitgaven zijn 

ondergebracht in een samenwerking en waar mogelijk autonomie in de besluitvorming wordt 

ingeleverd. Maar vooral geeft het inzicht in hoe belangrijk het onderdeel Verbonden Partijen is 

voor de gemeente, wanneer dit een substantieel deel van de begroting inneemt is hier wellicht 

Centrale onderzoeksvraag 

In welke mate werken kostenbesparingen, in relatie tot andere motieven, door in het aangaan van 

een intergemeentelijk samenwerkingsverband?  
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andere sturing gewenst dan wanneer het slechts in totaal een kleine post is met weinig 

financiële risico’s. 

Totaal wordt bijna 30 miljoen uit de gemeentelijke financiën gestort op de rekening van 

een samenwerkingsverband (Programmabegroting, 2012). Op de totale uitgaven van 350 

miljoen in 2011 is dit voor Haarlemmermeer een kleine tien procent. De door het Rijk opgelegde 

samenwerking in de Veiligheidsregio neemt met ruim vijftien miljoen de grootste kostenpost in. 

De onderzochte samenwerking in Cocensus staat voor 3,5 miljoen in de boeken. Één procent van 

de totale begroting. De voorgenomen samenwerking op ICT is nog geen formaliteit en staat als 

zodanig ook niet opgenomen in de begroting. Wel staat er ruim 11 miljoen ingeboekt op deze 

post. Daarmee zou dit, tot noch toe, het financieel grootste samenwerkingsverband op eigen 

initiatief van de gemeente zijn. 

De genoemde getallen zeggen echter nog niets over de doelmatigheid van de 

investeringen. Met beantwoording van de eerste empirische deelvraag over de visie en strategie 

van de gemeente zijn vraagtekens ontstaan bij de manier waarop er in de Programmabegroting 

gerapporteerd wordt over doelstellingen en financiële ambities. Het blijkt in dat kader overigens 

ook lastig om specifieke informatie over succesvolle besparingen te vinden. Voor dit onderzoek 

is bijvoorbeeld geprobeerd inzicht te krijgen in daadwerkelijk besparingen. Dit blijkt lastig 

mogelijk omdat (1) het niet altijd duidelijk is wat nou precies de kosten van iets zijn vóórdat het 

op afstand wordt gezet en (2) het daardoor ook teveel appels met peren vergelijken is. In het 

hoofdstuk Methoden is hier ook een ander over gezegd, op basis van een onderzoek van 

Berenschot naar daadwerkelijke kostenbesparingen. Het hierin beter inzicht krijgen lijkt dan 

ook een, zij het erg lastig, punt ter verbetering. Echter, om de gemeente zelf inzicht te geven in 

waar mogelijkheden en onmogelijkheden liggen in het besparen van kosten is beter inzicht 

belangrijk. Het is nu onduidelijk waar precies welke voordelen beoogd zijn en of deze 

uiteindelijk ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn.  

Als het gaat om het aspect kosten lijkt de begroting ook meer bedoeld om een overzicht 

te geven van de verbonden partijen dan om daadwerkelijk harde doelstellingen en financieel 

harde afspraken op te tekenen. Uit de interviews, gerapporteerd in de eerste paragraaf van dit 

hoofdstuk, blijkt dat dit wel meer achter de schermen gebeurt op ambtelijk niveau, maar dit 

proces is niet transparant. Het kan lonen om ook de lezers van de programmabegroting meer 

inzicht te geven in de gemaakte keuzes. Waarom wordt besteed wat er wordt besteed? Op het 

moment dat een taak door de gemeente op afstand wordt gezet lijkt een gedetailleerd inzicht in 

de gemaakte kosten en doelmatigheid hiervan meer uit het zicht te raken. Vanaf dan is 

doelmatigheid iets van bestuurders van het samenwerkingsverband en minder van bijvoorbeeld 

de gemeenteraad. De vraag is of de gemeente vervolgens nog voldoende sturing heeft. Dit punt 

werd door een aantal geïnterviewden ook genoemd, bleek bij de empirische deelvraag over visie 

en strategie. Dit is een punt van aandacht, hoe houd je de gewenste sturing als gemeente. De 

conclusie voor dit onderzoek beperkt zich tot de constatering dat de Programmabegroting niet 

het juiste middel is op basis waarvan gezegd en gezien kan worden of er daadwerkelijk kosten 

worden bespaard en of er doelmatig gewerkt wordt. 

 

5.2 Interviews 

Wat opvalt in de interviews is de retorische kracht van kostenbesparingen. Zo ontstaat de 

indruk dat het besparen van kosten erg belangrijk is, maar is vaak niet duidelijk of dit is om de 

samenwerking te legitimeren of dat het gebruikt wordt om daadwerkelijk efficiënter te werken. 
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Dit zorgt geregeld voor holle retoriek waarvan het onduidelijk is wat het concreet betekent: het 

moet efficiënter, slagvaardiger, doelmatiger. Uit de interviews blijkt dat dit er in praktijk toe 

leidt dat er een bezuiniging wordt ingeboekt, waardoor er gewoon minder budget beschikbaar is. 

De weg naar daadwerkelijke kostenbesparingen is vervolgens nauwelijks uitgestippeld.  

In geval van Cocensus heeft een te positieve raming geleid tot veel onvoorziene kosten in 

het begin; zo waren volgens geïnterviewden onder andere opleidingskosten en faciliteiten niet 

ingeboekt in de eerste begroting. Het is niet duidelijk in hoeverre de voorgenomen besparingen 

bepalend waren voor het akkoord van de gemeenteraad. Maar vast staat dat er een positiever 

beeld is geschetst dan op basis van de feitelijke financiële situatie gerechtvaardigd zou zijn.  

In het theoretische hoofdstuk is al gezegd dat met name in het begin een samenwerking 

juist meer geld kost. Desondanks ontstaat op basis van de interviews de indruk dat de intentie 

om te besparen als een rode lap werkt bij de politieke actoren om te komen tot een 

samenwerking. Zeker in deze economische crisistijden lijkt het motief kostenbesparingen een 

essentiële rol te spelen in het proces. Naar mate een samenwerking minder bespaard lijkt de 

kans op het ontstaan van zo’n verband kleiner te worden. Dit zou kunnen verklaren waarom het 

besparen van kosten, en daarmee de holle retoriek, zoveel is terug te vinden in stukken.  

Wat ook opvalt, is dat niet altijd duidelijk is wat precies wordt bedoeld me het besparen 

van kosten. In dit onderzoek is dit minder van belang, hier wordt gekeken naar de intentie om 

kosten te besparen en niet naar de economische werkelijkheid. Desondanks valt op dat, gezien 

het wel als belangrijk wordt gezien in het komen tot een samenwerking, de onderbouwing 

tegenvalt. Dit was bijvoorbeeld ook reden om voor de ICT samenwerking een second opinion in 

te stellen.  

Uit een aantal interviews komt ook terug dat samenwerking een kans is om schoon schip 

te maken: “Samenwerking is soms ook een koevoet om wat verfrissing en beweging in een club 

te krijgen. Dit doe je dan door deze weg te trekken uit de meer politieke en ambtelijke wereld”. 

De gedachte lijkt bijna automatisch te zijn dat dit ook geld oplevert. Nogmaals, eerder in dit 

onderzoek is al gewezen op onderzoeken waaruit blijkt dat samenwerking in het begin vooral 

geld kost. In de samenwerking met Cocensus bleek dit ook en naar mate de druk toeneemt om 

met samenwerking ook kosten te besparen, wordt het risico groter dat de retorische kracht het 

wint van uiteindelijk de feitelijke financiële gevolgen. Desondanks blijkt het algemene gevoel op 

basis van de interviews te zijn dat het besparen van kosten belangrijk is voor het aangaan van 

een samenwerking. Dit blijkt ook uit wat een geïnterviewde zegt over Cocensus: “kaders werden 

gesteld op basis van de huidige taakstelling min een paar procent. Achteraf zie je dan veel 

onvoorziene kosten, zoals huisvesting, arbo regelgeving en het inrichten van ICT. Maar ook had 

men niet bedacht dat het nieuwe gebouw schoongemaakt moest worden, deze kosten waren niet 

ingeboekt”. Uit dit citaat blijkt natte vingerwerk als het gaat om de kosten. Daarmee wordt het 

vermoeden bevestigd dat kosten met name voor het verkopen van de samenwerking belangrijk 

zijn.  

Dat het besparen van kosten overigens niet alleen holle woorden zijn wordt wel 

zichtbaar in de mate van sturing die de gemeente toepast. Wanneer een samenwerking is gestart 

dan wordt volgens geïnterviewden nadrukkelijk ingezet op het waarmaken van de 

besparingsambities. Zo wordt bij Cocensus nog jaarlijks geprobeerd te besparen. Het is ook om 

die reden dat Cocensus in haar nieuwste Bedrijfsplan waarschuwt voor een nog grotere 

bezuiniging op de taakstelling. Het past in de gedachte dat een samenwerkingsverband juist 

mogelijkheden biedt voor de gemeente om strakker te sturen.  
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5.3 Kostenbesparingen in het proces 

Op basis van de Programmabegroting en de interviews wordt duidelijk dat er een aanmerkelijk 

verschil is tussen enerzijds kostenbesparingen als motief om tot samenwerking te komen en 

anderzijds kostenbesparingen als gevolg van samenwerking. Het motief suggereert weliswaar 

het aannemelijke gevolg (daadwerkelijke kostenbesparingen), maar dit blijkt in de praktijk 

weerbarstiger. Daarmee is het motief in het bijzonder van belang in het proces. Dit is in lijn met 

de verwachting dat er naast inhoudelijke motieven andere factoren van bepalend belang zijn in 

of er al dan niet een samenwerking tot stand komt. In dit onderzoek worden deze benoemd als 

procesfactoren. Met beantwoording van de derde empirische deelvraag zijn de vijf belangrijkste 

procesfactoren naar boven gekomen: Vertrouwen tussen en binnen de partners, enthousiasme 

in de beide organisaties, regie en sturing van bovenaf, realistische planning en plan van aanpak, 

bestuurlijke verankering van te nemen stappen.  

 Met beantwoording van de centrale onderzoeksvraag in de situatie van 

Haarlemmermeer wordt duidelijk dat kostenbesparingen in verhouding tot andere motieven 

een essentiële betekenis heeft in het proces om tot samenwerking te komen. Hiermee wordt het 

belang van de eerder genoemde ‘holle retoriek’ zichtbaar. Het verhogen van de efficiëntie, 

doelmatigheid en slagkracht worden blijkbaar, en gesteund door de economische tijdsgeest, als 

zo belangrijk gezien dat ze noodzakelijk zijn in het überhaupt spreken over een mogelijk 

samenwerkingsverband. Wel is ook duidelijk geworden dat dit niets zegt over daadwerkelijke 

kostenbesparingen. Inzicht hierin is lastig en met dit onderzoek ook niet mogelijk geworden.  

 

5.4 Conclusie 

Om duidelijk te krijgen wat de functie van kostenbesparingen is in het aangaan van een 

samenwerking volgt hieronder een overzicht van in hoeverre kostenbesparingen wel en niet van 

invloed zijn in het tot stand brengen van een samenwerkingsverband. Dit overzicht is gebaseerd 

op de acht diepte-interviews. Belangrijke les lijkt dat in het aangaan van een samenwerking de 

onderstaande redenen als belangrijk worden gezien. In het proces om tot een samenwerking te 

komen is het aan te raden goed te kijken naar de manier waarop kostenbesparingen strategisch 

kunnen worden gebruikt om de samenwerking aan te prijzen en te realiseren. Het verdient 

aanbeveling als gemeente te zoeken naar meer waarborgen voor het daadwerkelijk besparen 

van kosten.  

 

Het motief kostenbesparingen is NIET: 
 

Het motief kostenbesparingen is WEL: 

De altijd belangrijkste factor in het aangaan 
van een samenwerkingsverband 
 

Noodzakelijk ‘glijmiddel’ in het verkopen van 
een samenwerking 

Een automatisch uitvloeisel van een bundeling 
van krachten 
 

Blijk van ambitie 
 

De basis voor chemie tussen samenwerking 
partners 

Een middel om meer investeringen te kunnen 
doen 
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Een garantie voor harde besparingen Een logische intentie voor een slagvaardige 
organisatie 
 

Een garantie voor het succes van een 
samenwerking 
 

Kans om te breken met ambtelijke cultuur van 
ondoelmatigheid 

Transparant inzichtelijk en goed meetbaar 
 

Een mogelijkheid om je strategische doelen te 
prioriteit te geven 
 

Belangrijker dan kwalitatieve motieven Een reactie op de economische moeilijke 
tijden 
 

Zomaar een loze belofte 
 

Soms in tegenspraak met verbetering kwaliteit 

Tabel 5.1 Rol motief kostenbesparingen 

 

Hieronder in een tabel weergegeven de belangrijkste bevindingen in het onderzoek bij de 

gemeente Haarlemmermeer. De nummers in de tabel staan voor de betreffende deelvragen waar 

antwoord op gegeven is: 

 

  

Deelvraag 1 

 

Deelvraag 2 

Antwoord Visie verschilt per thema en 

verantwoordelijke. Overkoepelende visie 

op samenwerking meer in algemene 

termen: samenwerken waar mogelijk om 

wederzijdse voordelen te behalen. 

Zie tabel 4.1 en 4.3. Er wordt 

voornamelijk samenwerking 

aangegaan op het uitvoerende niveau. 

Er is één samenwerking op meer 

beleidsniveau, de stadsregio.  

Deelvraag 1 

Wat is de visie en strategie van de gemeente Haarlemmermeer op intergemeentelijke 

samenwerking? 

 
Deelvraag 2 

Welke verbonden partijen kent de gemeente Haarlemmermeer en wat is de aard van de 

samenwerkingsverbanden? 

 
Deelvraag 3 

Wat zijn motieven om samen te werken in geval van Cocensus en ICT? 

 
Centrale onderzoeksvraag 

In welke mate werken kostenbesparingen, in relatie tot andere motieven, door in het aangaan van 

een intergemeentelijk samenwerkingsverband?  
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Belangrijkste 

pijnpunten 

 Een algemeen strategisch kader, visie 

voor samenwerking. 

 Er is geen onderscheid in specifieke 

eigen doelen van de gemeente. 

Daarnaast geen onderscheid tussen 

korte-, middellange- en langere 

termijn doelen. 

 Rolverdeling (eigenaar, 

opdrachtgever, opdrachtnemer) blijft 

onduidelijk. 

 Prestatieafspraken erg algemeen of 

niet aanwezig, nooit SMART. 

 Geen informatie waarmee de 

doelmatigheid duidelijk wordt 

gemaakt.  

 Nauwelijks (zichtbare) prioriteiten 

benoemd waarin bepaalde verbonden 

partijen worden gevolgd. 

 Voor de meerderheid van de partijen 

geen inzicht in de mate waarin 

partijen bestuurlijk of financieel 

risico met zich meebrengen. 

 Keuze voor een 

samenwerkingspartner komt 

onvoldoende overwogen en 

procesmatig tot stand.  

 Te weinig regievoering. Een goede 

projectorganisatie is essentieel 

voor het slagen van een 

samenwerkingsintentie. Het 

ontbreekt de gemeente bij haar 

wensen dikwijls aan een sterke 

stuurgroep. 

 Te eenzijdig afgaan op een 

bepaalde vorm, zonder andere 

vormen van samenwerking 

nauwer te hebben bekeken op 

relevantie. 

 Weinig aandacht voor integrale 

afweging in samenhang met 

uitdagingen naar de toekomst  

 Frictie tussen ambtenarij en 

bestuurders 

 Belang van politieke context te 

belangrijk en vaak onderschat.  

Tabel 5.2.1 Samenvatting resultaten 

 

  

Deelvraag 3 

 

Slotbeschouwing 

Antwoord Motieven om samen te werken bevinden 

zich globaal rond het verhogen van de 

kwaliteit, verbeteren van de organisatie 

en besparen van kosten. Kwaliteit is vaak 

leidend, het besparen van kosten is 

essentieel ‘glijmiddel’ in het aanprijzen 

van  

de samenwerking. 

Kostenbesparingen worden, zeker in 

deze economische lastige tijden, 

gezien als een essentiële 

randvoorwaarde om überhaupt een 

samenwerking tot stand te brengen. 

Het wordt ook gezien als lokkertje. 

Hoofdmotief is het in de onderzochte 

samenwerkingen niet, wel wordt het 

gezien als kans om door efficiënter 

werken betere investeringen te 

kunnen doen. 

Belangrijkste 

bevindingen: 

Belangrijkste motieven om samen te 

werken: 

1. Efficiënter werken als organisatie, 

meer slagkracht. 

2. Betere dienstverlening. 

3. Verlagen van de kosten, met name 

overhead. 

4. Wegtrekken uit de ambtelijke cultuur. 

Zie tabel 5.1. 
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5. Voorop lopen in gemeenteland 

(prestige).  

Tabel 5.2.2 Samenvatting resultaten 
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6. Conclusie, discussie en 
aanbevelingen 

 

 

In dit laatste hoofdstuk staat de beantwoording van de hoofdvraag centraal. Dit is de volgende 

vraag: 

Wel rol speelt het motief kostenbesparingen, in relatie tot andere motieven, in het 

aangaan van een intergemeentelijk samenwerkingsverband.  

 

Voor het beantwoorden van deze vraag is eerst gekeken naar wat hierover in de 

wetenschappelijke literatuur al bekend is. De eerste paragraaf van dit concluderende hoofdstuk 

geeft op basis hiervan een voorlopig antwoord op de hoofdvraag. Om een en ander in praktijk te 

toetsen is een case study gedaan bij de gemeente Haarlemmermeer. Hier is eerst breder gekeken 

naar hoe de gemeente omgaat met samenwerking, waarna specifiek is gekeken naar twee 

samenwerkingsverbanden. Paragraaf 5.2 van dit hoofdstuk gaat in op wat de implicaties zijn van 

deze bevindingen op de hoofdvraag van dit onderzoek. In paragraaf 5.3 wordt vervolgens een 

relatie gelegd tussen wat in de theorie en wat in de praktijk gevonden is. Hier is aandacht voor 

waar de theorie niet blijkt te kloppen met de praktijk, wat er op basis van dit onderzoek 

aangevuld kan worden en hoe verschillende motieven zich tot elkaar verhouden.  

 

6.1 Conclusie 

Beantwoording hoofdvraag op basis van theorie 

In het hoofdstuk 2 is stilgestaan bij wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de 

rol van kostenbesparingen, in relatie tot andere motieven, in het aangaan van een 

samenwerkingsverband. Om beter te begrijpen waarom samenwerking steeds meer gezocht 

wordt is eerst inzicht gegeven in de veranderde rol van de gemeente. Hier spelen vier 

veranderingen een belangrijke rol: decentralisatie van rijkstaken, de druk van maatschappelijke 

opgaven, de roep om efficiëntie en de mogelijkheid bestuur en organisatie te scheiden (Ter 

Braak en Von Grumbkow, 2010). Vervolgens is gekeken naar de verschillende mogelijkheden tot 

samenwerking. Hier ging het enerzijds om de wettelijke basis in de Wet gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr). Anderzijds ging het hier om de verschillende vormen van samenwerking waar 

een gemeente voor kan kiezen: samenwerking in een centrum-, matrix-, netwerk,- of shared 

service centre (SSC) constructie. Met deze basiskennis is vervolgens gekeken naar de 

verschillende motieven die aangevoerd kunnen worden voor samenwerking. Grofweg spelen 

hier drie factoren een belangrijke rol: (1) specifieke motieven die genoemd worden om tot 

samenwerking te komen, (2) de keuze voor de vorm in relatie tot de motieven, (3) de rol van het 

algehele proces in het komen tot een samenwerking. In het theoretisch kader zijn hier een 

drietal hypothesen voor geformuleerd. Deze worden hierna kort besproken. 

 

Hypothese 1, motieven 
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Bij samenwerkingsverbanden op uitvoeringsniveau zijn financiële motieven, zoals het besparen 

van kosten, belangrijker dan kwaliteit verhogende motieven. Bij samenwerkingsverbanden op 

bedrijfsvoering en beleidsniveau is dit juist andersom. 

 

Hypothese 2, vormen 

In de keuze voor de vorm van een samenwerkingsverband spelen de motieven om tot een 

samenwerking te komen een ondergeschikte rol. 

 

Hypothese 3, proces 

Het starten van een samenwerkingsverband staat en valt bij een geolied proces. Dit betekent dat 

een aantal procesmatige elementen essentieel zijn in intergemeentelijke samenwerking. 

  

6.1.1 Motieven 

Als het gaat om specifieke motieven en het aspect kostenbesparingen daarin, is op basis van de 

literatuur duidelijk geworden dat kosten één van de drie centrale categorieën is waarop 

motieven zijn in te delen. Naast motieven rond kosten, zijn er motieven rond het verhogen van 

de kwaliteit van de dienstverlening en motieven rond verbetering van de organisatie als geheel. 

Eerdere onderzoeken geven aan dat het in de meeste gevallen een combinatie is van alle drie de 

motieven die aanleiding geeft tot het starten van een samenwerkingsverband. Bij een 

samenwerking op het uitvoerende niveau spelen de kosten echter een belangrijkere rol en bij 

een samenwerking op bedrijfsvoering- en beleidsniveau speelt het verhogen van de kwaliteit en 

slagkracht weer een grotere rol. Uit de literatuur valt echter niet duidelijk op te maken welke 

motieven zwaarder wegen dan andere. Dit lijkt gebonden aan de specifieke gemeenten en het 

thema waarop samengewerkt wordt. Of kostenbesparingen uiteindelijk ook daadwerkelijk 

gerealiseerd worden is in veel gevallen niet vast te stellen.  Wel valt op basis van de literatuur 

aan te nemen dat in economisch moeilijke tijden het besparen van kosten een belangrijker 

motief is. Dit klinkt als een logisch gevolg van bezuinigingsopgaven die veel gemeenten anno 

2011 en 2012 treffen.  

  

6.1.2 Vormen 

Omdat is gebleken dat de soort samenwerking invloed heeft op de motieven die gebruikt 

worden is hierin ook de vorm van een samenwerking belangrijk. Uit de literatuur blijkt dat het 

goed ordenen van motieven min of meer automatisch leidt tot een bepaalde vorm van 

samenwerking. Als het specifiek gaat om de categorie kostenbesparingen liggen netwerk- en 

matrixsamenwerking niet erg voor de hand en zijn met name een SSC- en een 

centrumsamenwerking geschikt (zie overzicht tabel 2.4.1). Hier kunnen relatief snel 

schaalvoordelen behaald worden. Wel heeft een centrumsamenwerking het risico op wat hogere 

opstartkosten. Bij een SSC samenwerking is het risico op een hoger gemiddeld loonniveau en op 

termijn een uitdijende organisatie. Met een netwerksamenwerking worden nauwelijks kosten 

bespaard. Hier gaat het met name om het uitwisselen van kennis. In een matrixsamenwerking 

blijven de meeste kosten overeind en wordt minder bespaard op efficiëntie. Uit de literatuur 

blijkt dat met name de samenwerking in een SSC populair is. Als het gaat om het besparen van 

kosten is dit een voor de hand liggende optie. Het gaat hier vaak om een afgebakend takenpakket 

wat relatief eenvoudig is in te voeren en met lagere kosten voor de overheid en burger tot gevolg.  
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6.1.3 Proces 

Naast de genoemde drie categorieën motieven is in dit onderzoek speciaal aandacht voor het 

proces. Uit de literatuur komt naar voren dat procesfactoren minstens zo belangrijk zijn in het 

komen tot een samenwerkingsverband (Van der Laar, 2010). Hier kan het gaan om bijvoorbeeld 

de juiste timing, een sterk urgentiebesef, een beperkt aantal partnergemeenten, juiste en 

expliciete vormen van communicatie en  een aantal belangrijke ‘trekkers’ in het proces. Op basis 

van deze factoren is er in dit onderzoek speciale aandacht voor de rol van het proces. Vanuit de 

literatuur biedt daarin het stromenmodel van Kingdon (2003) hulp als het gaat om te analyseren  

waarom een bepaalde vorm van samenwerking uiteindelijk wel of niet van de grond komt. Dit 

model biedt een alternatief voor de gedachte dat samenwerking voortkomt uit een rationele 

overweging van de verschillende motieven. Met het model van Kingdon kan het proces tot 

samenwerking gezien worden als ‘touwtrekken’ tussen verschillende actoren. Hier spelen drie 

stromen een belangrijke rol: beleidsalternatieven, problemen en politiek-bestuurlijke 

ontwikkelingen. De veronderstelling in het stromenmodel is dat een combinatie van deze drie 

stromen tot een kortdurend moment kan leiden waarop een ‘window of opportunity’ ontstaat en 

een beleidsvoorstel gerealiseerd kan worden. Het ontstaan van een samenwerking kan een 

dergelijk beleidsvoorstel zijn.  

 

6.1.4 Hoofdvraag op basis van theorie  

Als vanuit de theorie een antwoord op de hoofdvraag gegeven dient te worden kan gesteld 

worden dat de combinatie tussen specifieke motieven, vormen en het proces een 

doorslaggevende rol spelen. Duidelijk is geworden dat in het komen tot een samenwerking in 

ieder geval niet alleen rationeel een aantal motieven bepalend zijn. Het proces naar een 

samenwerking toe blijkt hier van evident belang. Er valt dan ook onderscheid te maken tussen 

rationeel-analytisch perspectief en een politiek-bestuurlijk perspectief. Bij het eerste wordt enkel 

naar motieven en voor- en nadelen gekeken, op basis waarvan een afweging wordt gemaakt of 

samenwerken de moeite waard is. Bij de tweede spelen motieven en voor- en nadelen een 

marginale rol, maar spelen deze meer de rol als smeermiddel in het proces. In dit perspectief 

speelt het proces de grootste rol.  

Of een gemeente tot een samenwerking komt hangt vooral af van toevalligheden, context 

en personen. Wanneer welk perspectief meer voor de hand ligt hangt af van verschillende 

factoren. Op basis van de literatuur kan nog geen eenduidig beeld worden gegeven van de 

motieven die een rol spelen bij samenwerking en wat daarin de rol van (mogelijke) 

kostenbesparingen is. Om dit nader te onderzoeken, is gekeken naar de beleidspraktijk van de 

gemeente Haarlemmermeer.   

 

6.1.5 Beantwoording hoofdvraag op basis van praktijk  

In  hoofdstuk 4  is stilgestaan bij wat er in de  Haarlemmermeer zichtbaar wordt van de rol van 

kostenbesparingen, in relatie tot andere motieven, in het aangaan van een 

samenwerkingsverband. Hiervoor is gebruik gemaakt van drie empirische deelvragen. 

 

1. Welke rol spelen visie en strategie van een gemeente bij intergemeentelijke samenwerking 

2. Waarom gaat een gemeente in zijn algemeenheid een samenwerkingsverband aan? 

3. Wat zijn bij specifieke samenwerkingsverbanden de motieven om samen te werken? 
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Om beter te begrijpen waarom de gemeente met andere gemeenten samenwerkt is eerst inzicht 

gegeven in de visie en strategie van Haarlemmermeer. Hier werd duidelijk dat de gemeente de 

laatste jaren actiever bezig is met samenwerken. Dit heeft geleidt tot onder meer een 

afwegingskader verbonden partijen. Wel blijkt dat er nog verbeteringen mogelijk zijn in 

verschillende fases van het beleidsproces:  a) hoe men tot een samenwerking komt, b) wie hier 

de regie in heeft, c) hoe er uiteindelijk geëvalueerd wordt en d) welke prestaties er door het 

samenwerkingsverband geleverd moeten worden.  

Na deze verbeterpunten is inzicht verkregen in welke samenwerkingen er op dit moment 

al zijn. Hierbij valt op dat de gemeente tot nu toe alleen maar heeft samengewerkt op 

uitvoeringsniveau. Dit zijn goed afgebakende taken die weinig van invloed zijn op de algehele 

bedrijfsvoering van de gemeente.  

Met deze basiskennis is vervolgens voor twee specifieke samenwerkingsverbanden 

gekeken naar de verschillende motieven die aangevoerd worden voor de totstandkoming van 

beide. Eén samenwerkingsverband bestaat al sinds 2007 en heeft betrekking op het heffen, 

innen en waarderen van belastingen (Cocensus). Een ander samenwerkingsverband staat nog in 

de steigers en heeft betrekking tot het bedrijfsvoering niveau (ICT samenwerking, per 2013). 

Grofweg is gekeken naar (1) of kostenbesparingen een doorslaggevend motief zijn of juist meer 

ondersteunende waarde hebben en (2) in hoeverre er een verschil is tussen kostenbesparingen 

als inhoudelijk motief en als factor in het proces.  

 

6.1.6 Kostenbesparingen als motief  

Bij de onderzochte samenwerkingsverbanden kan onderscheid gemaakt worden in de tijd dat ze 

zijn ontstaan. De samenwerking in Cocensus ontstond in economisch gunstige tijden. Hier 

hebben kostenbesparingen dan ook geen doorslaggevende rol gespeeld, maar was het verhogen 

van de kwaliteit van de dienstverlening belangrijker. Wel zijn kostenbesparingen van 

ondersteunende waarde geweest in dit proces. Zo heeft een voorgenomen besparing op de 

taakstelling bevorderd dat de samenwerking tot stand kon komen. Het is niet duidelijk of zonder 

bezuiniging de samenwerking ook zou zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. In ieder geval is 

het geen belangrijk onderwerp van gesprek geweest. Dit lijkt tekenend voor de tijdsgeest.  

 De samenwerking rond ICT ontstaat in economisch ongunstige tijden. Hier zijn 

kostenbesparingen wel degelijk onderwerp van gesprek geweest. Zo zou de gemeente Haarlem 

graag een bezuiniging van tien procent zien, terwijl Haarlemmermeer genoegen neemt met vijf 

procent. In ieder geval is duidelijk geworden dat het besparen van kosten een belangrijk motief 

is. Soms wordt dit zelfs als het belangrijkste motief aangewezen. Het lijkt er sterk op dat zonder 

het besparen van kosten de samenwerking ook niet van de grond zou komen. Juist vanwege de 

te business case die te weinig financiële onderbouwing kende werd ook besloten tot een second 

opinion. Ook is in de inhoudelijke argumentatie veel aandacht voor efficiëntie, doelmatigheid en 

slagkracht. Daarmee lijkt het motief kostenbesparingen bij de ICT samenwerking van 

doorslaggevende betekenis.  

 

6.1.7 Kostenbesparingen in het proces  

Een opvallende bevinding is dat er een aanmerkelijk verschil is tussen enerzijds 

kostenbesparingen als motief om tot samenwerking te komen en anderzijds kostenbesparingen 

als gevolg van samenwerking. Het motief suggereert weliswaar het aannemelijke gevolg 

(daadwerkelijke kostenbesparingen), maar dit blijkt in de praktijk weerbarstiger. Daarmee is 
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het motief met name van belang in het proces. Kostenbesparingen blijken in beide onderzochte 

samenwerkingsverbanden dan ook meer een procesmatige en retorische factor, dan  een 

rationeel economisch motief. Dit is in lijn met de verwachting dat er naast inhoudelijke motieven 

andere factoren van bepalend belang zijn in of er al dan niet een samenwerking tot stand komt. 

In dit onderzoek zijn deze benoemd als procesfactoren: vertrouwen tussen en binnen de 

partners, enthousiasme in de beide organisaties, regie en sturing van bovenaf, realistische 

planning en plan van aanpak, bestuurlijke verankering van te nemen stappen. In dit onderzoek 

wordt duidelijk dat er aan dit rijtje ook de factor voorgenomen kostenbesparingen kan worden 

toegevoegd. Naast deze conclusie kan daarmee ook gesteld worden dat kostenbesparingen juist 

meer bekeken moeten worden in het licht van het proces. Het is dus zowel een factor die 

belangrijk is voor de start van een proces als het verloop van een proces.   

 

6.1.8 Hoofdvraag op basis van praktijk  

In de situatie van Haarlemmermeer wordt duidelijk dat de factor kostenbesparingen in 

verhouding tot andere motieven een essentiële betekenis heeft in het proces om tot 

samenwerking te komen. Echter, hierbij gaat het nadrukkelijk om kostenbesparingen als factor 

in het proces. In de gebruikte motieven, met name in officiële documenten, is niet een goed 

onderscheid te vinden tussen hoe motieven zich tot elkaar verhouden. In het proces ligt dit 

anders. Het noemen van kostenbesparingen, al dan niet als ‘holle retoriek’, is zeker in 

economische moeilijke tijden een noodzakelijke voorwaarde om verder te komen in het proces 

tot samenwerking. De andere motieven  (kwaliteit en organisatie) blijken niet deze sterke rol te 

hebben in het proces. Het verhogen van de efficiëntie, doelmatigheid en slagkracht wordt 

blijkbaar als zo belangrijk gezien dat ze noodzakelijk zijn in het überhaupt kunnen spreken over 

een mogelijke samenwerkingsverband. Wel is ook duidelijk geworden dat dit niets zegt over 

daadwerkelijke kostenbesparingen. Inzicht hierin is lastig en ook met dit onderzoek  niet 

verkregen.   

 

6.1.9 Confrontatie theorie en empirie  

Nu vanuit zowel de theorie als de praktijk duidelijk is wat het antwoord is op de hoofdvraag, kan 

dieper ingegaan worden op waar theorie en praktijk elkaar aanvullen of waar juist contradicties 

zijn gevonden. Eerst wordt gekeken naar waar de praktijk de theorie aanvult. Vervolgens is 

aandacht voor waar de bevindingen van dit onderzoek anders zijn dan vanuit de theorie was 

verondersteld.  

Vanuit de literatuur werd duidelijk dat hoe kostenbesparingen zich, in het komen tot een 

samenwerking, verhouden tot andere motieven afhankelijk is van (1) de gebruikte motieven, (2) 

de te kiezen vorm en (3) de rol van procesfactoren. Hoe deze zich precies tot elkaar verhouden is 

duidelijker geworden met het onderzoek bij de gemeente Haarlemmermeer. Hier is gevonden 

dat vooral procesfactoren doorslaggevend zijn in het komen tot een samenwerkingsverband. Op 

basis van de literatuur zijn deze ook benoemd. Met het onderzoek bij Haarlemmermeer is er aan 

deze procesfactoren nog één toegevoegd: voorgenomen kostenbesparingen. Het opnemen van 

kostenbesparingen heeft de rol van ‘smeermiddel’ in het proces. Dit los van de vraag er ook 

daadwerkelijk kosten worden bespaard. Zo blijkt uit de literatuur dat samenwerking juist in de 

eerste jaren vaak geld kost. Het daadwerkelijk besparen van kosten lijkt daarmee ook een 

ingewikkelde factor, terwijl de implicaties van het gebruik van dit motief juist erg groot zijn. De 

intentie om kosten te besparen heeft retorisch grote waarde. Dit maakt het een procesfactor die 
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feitelijk los lijkt te staan van daadwerkelijke kostenbesparingen. Dit besef is belangrijk in het 

beoordelen van of een samenwerking op rationele gronden ontstaat of juist meer vanuit een 

politiek bestuurlijk perspectief start. Voor dit laatste perspectief blijken er binnen het beleid van 

de gemeente Haarlemmer veel mazen te zitten als het gaat om het daadwerkelijk besparen van 

kosten. Uit onderzoek van de rekenkamer blijkt ook dat er onvoldoende (financieel) geëvalueerd 

wordt, er te weinig aandacht is voor doelmatigheid en er nauwelijks prestatieafspraken gemaakt 

worden. Het laat zich raden dat dit alles de kans op daadwerkelijke kostenbesparingen niet 

verhoogd.  

 Op basis van de literatuur ontstond de indruk dat het besparen van kosten met name van 

belang is bij samenwerkingen op uitvoerend niveau. Op bedrijfsvoeringsniveau zou het 

verhogen van de kwaliteit belangrijker zijn. In het onderzoek vinden we echter het omgekeerde. 

Zo blijkt bij de samenwerking in Cocensus (uitvoerend op het vlak van belastingen) het besparen 

van kosten ondergeschikt te zijn aan het verhogen van de kwaliteit. Bij de ICT samenwerking 

(bedrijfsvoeringsniveau) blijkt juist het besparen van kosten een belangrijk motief. Dit nog los 

van de invloed van dit motief in het proces. Kostenbesparingen worden als belangrijke factor 

genoemd in de officiële documenten. Dit is tegenstrijdig met wat op basis van de literatuur werd 

verwacht.  

 Op basis van de literatuur werd ook de verwachting geuit dat als het gaat om 

kostenbesparingen de keuze voor een samenwerking in de vorm van een SSC het meest voor de 

hand ligt. Dit blijkt te kloppen met de praktijk, voor de ICT samenwerking is gekozen voor een 

SSC.  

Op basis van de literatuur is eerder in dit onderzoek gesproken over de term 

bestuurskracht: het vermogen van gemeenten om maatschappelijke opgaven te definiëren en 

aan te pakken (De Rynck en Steur, 2009). Samenwerking wordt door gemeenten gezien als 

middel om dit doel te bereiken. In de case study zien we argumentatie voor het versterken van 

de bestuurskracht met name terug bij de ICT samenwerking. Daar is het expliciet het doel om 

slagvaardiger, doelmatiger en efficiënter te werken. Toch lijkt de discussie over bestuurskracht 

niet een die op de voorgrond staat. Dit kan komen omdat Haarlemmermeer een grote gemeente 

is en daarmee gemakkelijker zelf maatschappelijke opgaven de hand kan bieden. Ook kan het 

komen omdat in dit onderzoek gekeken is naar samenwerking op initiatief van de gemeente zelf, 

daar spelen vaak, blijkt uit dit onderzoek, andere factoren een rol. In die zin klopt wat eerder in 

de literatuur gevonden is, dat de term bestuurskracht met name terugkomt als er sprake is van 

een dreigende herindeling.  

 Ook werd op basis van de literatuur verwacht dat het starten van een 

samenwerkingsverband valt en staat bij een geolied proces. Dit blijkt ook in de praktijk te 

kloppen. Het stromenmodel van Kingdon kan daarmee als een adequaat model gezien worden in 

het analyseren van waarom een samenwerking er wel of niet is gekomen. Verschillende factoren 

in het proces, zoals ook uit de literatuur is waargenomen, zijn belangrijk in of er een ‘window of 

opportunity’ ontstaat. Zo werd de samenwerking in Cocensus mogelijk door twee 

gebeurtenissen. Enerzijds was er sprake van een gemeentelijke reorganisatie met het doel om de 

dienstverlening naar burgers te verhogen (politiek-bestuurlijke stroom). Tot dan toe waren er 

achterstanden op het gebied van belastingen, het verhogen van de dienstverlening was hier een 

belangrijk punt (problemen stroom). Anderzijds werd er met deze reorganisatie iemand anders 

verantwoordelijk voor het beleid rond belastingen. Deze persoon had echter, naar eigen zeggen, 

geen enkel verstand van belastingen maar wel van samenwerken (beleid stroom). Door een 

combinatie van deze stromen en gebeurtenissen ontstond een ‘window of opportunity’.  
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Bij de ICT samenwerking zien we juist in de politiek-bestuurlijke stroom een aanleiding 

die zorgt voor vertraging. Zo vindt er een wisseling plaats in de directie. Waar de ene directeur 

groot voorstander is van de samenwerking is diens vervanger er minder van gecharmeerd. Dit 

leidt bijvoorbeeld tot een second opinion. In een eerder stadium zorgde het enthousiasme van 

de directie er juist voor dat er momentum ontstond voor een samenwerking rond ICT. Deze viel 

samen met de problemenstroom, namelijk grote uitdagingen rond digitalisering en 

betaalbaarheid van ICT voorzieningen. Samen met de beleidsstroom, namelijk: al eerdere en 

verregaande pilotprojecten met de gemeente Haarlem, zorgde het ervoor dat er een initiatief 

ontstond om samen met Haarlem in een SSC het geheel aan ICT voorzieningen samen te voegen.  

Bij beide samenwerkingsverbanden wordt duidelijk dat de stromen van Kingdon goed te 

gebruiken zijn in het verklaren van gebeurtenissen. Daarmee wordt ook duidelijk hoe belangrijk 

het proces is in het slagen van een samenwerkingsverband. Kostenbesparingen spelen in het 

creëren van deze ‘window’, vooral vanuit het probleem van betaalbaarheid en toekomstige 

uitdagingen, een noodzakelijke rol.  

 

6.2 Discussie 

Nu inzicht is gekregen in de belangrijkste conclusies  is het tijd om te reflecteren. Zijn er 

voorbehouden die gemaakt moeten worden? Met welke onzekerheden blijven we zitten? 

Hieronder wordt ingegaan op de representativiteit van het onderzoek, wat dit onderzoek nu 

betekent voor de bredere probleemstelling en wat de implicaties zijn voor verder onderzoek. 

 De case study is gedaan bij de gemeente Haarlemmermeer. Dit is een interessante 

gemeente gezien de grootte. Haarlemmermeer behoort tot de grootste 32 gemeenten van 

Nederland. Daarmee is het ook direct een ‘most unlikely’ case. Tegelijkertijd moet overigens ook 

de beperking van een gemeente als Haarlemmermeer in dit onderzoek ingezien worden. De 

noodzaak tot samenwerking is bijvoorbeeld minder groot. Dit maakt de gemeente minder 

representatief voor gemeenteland. Zoals geschetst in hoofdstuk 2 is samenwerking vaak vooral 

een manier om gemeentelijke herindeling te voorkomen. Bij Haarlemmermeer is hier geen 

sprake van. Het is een grote gemeente waar uit eigen beweging allerlei soorten van 

samenwerking ontstaan, binnen en buiten de gemeentegrenzen. Dit maakt het onderzoek 

interessant voor grotere gemeenten die meer willen doen op het vlak van samenwerking. Met 

name de rol van het proces is daarin leerzaam. Maar ook blijkt dat binnen een grote gemeente 

nog veel winst te behalen is op beleid en keuzes rond samenwerking..  

In dit onderzoek is naar  twee specifieke samenwerkingsverbanden gekeken. Het is de 

vraag in hoeverre dit specifieke beeld iets zegt over het algemene beeld bij zowel de gemeente 

Haarlemmermeer als gemeenten in het algemeen. Dit betekent dat we zeer zorgvuldig moeten 

zijn met het overnemen van conclusies. In een vervolgonderzoek zou ook naar andere vormen 

van samenwerking dan SSC gekeken kunnen worden, om na te gaan of de inhoudelijke motieven 

en het proces daarin anders zijn.  

Voor een aantal conclusies is gebruik gemaakt van acht interviews, dit noodzaakt tevens 

zorgvuldigheid. Hoewel steeds geprobeerd is conclusies op meerdere bronnen te stoelen bestaat 

het risico op subjectieve of selectieve waarneming. Het verdient overweging om in 

vervolgonderzoek te denken aan een grotere vorm van dataverzameling, bijvoorbeeld een 

enquête. Ook zijn de interviews enkel afgenomen onder ambtenaren. Dit was ook onderdeel van 

de opdracht van Haarlemmermeer, maar heeft ook beperkingen tot gevolg voor dit onderzoek. 

Zo blijft het beeld vanuit de politiek onderbelicht. De indruk is ontstaan dat de politieke 
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werkelijkheid aanzienlijke gevolgen heeft voor het proces wat tot samenwerking moet leiden. 

Het niet interviewen van politici heeft beperkingen voor de representativiteit van dit onderzoek. 

Anderzijds is middels de interviews en documenten ook een goed beeld ontstaan van hoe de 

politiek van invloed is. Door een focus op het ambtenarenapparaat kunnen juist weer beter 

aanbevelingen gedaan worden voor communicatie en dienstverlening naar het politiek-

bestuurlijke toneel. De wisselwerking tussen deze twee blijkt vaak een bron van problemen in 

het proces naar een samenwerkingsverband.  

Op basis van de literatuur ontstaat de indruk dat bepaalde motieven min of meer 

automatisch leiden tot een bepaalde vorm van samenwerking. In de beleidspraktijk is hier geen 

afdoende bewijs voor gevonden. Met het onderzoeken van twee specifieke verbanden is, anders 

dan uit de literatuur, geen duidelijk inzicht verkregen in de relatie tussen vormen en motieven.  

 Voor een antwoord op de vraag hoe dit onderzoek bijdraagt aan het debat over 

samenwerking en kostenbesparingen valt te kijken naar wat hier in de inleiding over is gezegd. 

Daarin is gesteld dat de schijn ontstaat dat samenwerking met name gestart wordt om kosten te 

besparen. De vraag is of dit na dit onderzoek nog steeds de schijn is. Veel meer lijken 

procesmatige factoren belangrijk in het komen tot een samenwerking. Het besparen van kosten 

wordt hierin instrumenteel gebruikt. Zo spelen bijvoorbeeld soms persoonlijke belangen een rol. 

Het is logisch dat er dan argumenten gezocht worden die bijdragen aan deze belangen. De factor 

kostenbesparingen blijkt zeer effectief bij te dragen. Het is aan te bevelen dat deze kennis leidt 

tot een gezonde kritische houding bij het beoordelen van of er een samenwerking moet komen 

of niet.  

 Bij het voorgaande is belangrijk te realiseren dat het niet goed kunnen controleren van 

kostenbesparingen gevolgen heeft voor de manier waarop ze gebruikt kunnen worden als motief. 

Uit de interviews blijkt de moeite die de gemeente heeft om kostenbesparingen te monitoren. 

Eerder is geprobeerd vanuit ander onderzoek meer vat te krijgen op de ontwikkeling van 

kostenbesparingen in relatie tot samenwerking. Zo lang het lastig blijkt om preciezer in kaart te 

brengen of voorgestelde besparingen ook worden behaald, staat de deur open om gemakkelijk te 

spreken over kostenbesparingen. Het meer zorgen voor een ‘stok achter de deur’ om 

daadwerkelijke kostenbesparingen te kunnen meten maakt het mogelijk om gestelde doelen ook 

beter te controleren. Hier oplossingen voor bieden is een van de punten voor vervolgonderzoek. 

 Uit voorgaande volgen daarmee nog een aantal punten die nader onderzoek vragen. 

Zoals gezegd is het te vaak onduidelijk of samenwerking ook daadwerkelijk tot 

kostenbesparingen leidt. Om dit beter in kaart te brengen is het nodig instrumenten te 

ontwikkelen die bijvoorbeeld een nulmeting mogelijk maken. Meer onderzoek hiernaar draagt 

bij aan de zuiverheid van het debat over een samenwerking. Nu veroorzaken procesfactoren veel 

ruis waardoor een rationale afweging lastiger is. Daarnaast verdient het aanbeveling om inzicht 

te krijgen in hoe in de praktijk verschillende vormen van samenwerking zich verhouden tot de 

motieven. Is de keuze voor een bepaalde vorm ook altijd de beste? Het ontwikkelen van een 

checklist kan gemeenten helpen in het kiezen van de juiste vorm voor de juiste motieven.  

 In dit onderzoek is bewust gekozen voor publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden 

op initiatief van de gemeente zelf. Het is ook interessant in vervolgonderzoek andere vormen 

mee te nemen. Ook samenwerkingsverbanden die vanuit de rijksoverheid worden opgelegd 

kunnen een interessante toevoeging zijn. Hier kiest de gemeente niet haar eigen motieven, maar 

is zij verantwoordelijk voor de juiste implementatie ervan. Het is de vraag welke rol 

kostenbesparingen daarin in spelen. Zijn besparingen dan juist belangrijk, omdat niet zelf om de 

samenwerking gevraagd wordt, of speelt dit aspect juist een minder grote rol.  
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Tot slot verdient het aanbeveling om de gevonden resultaten, met name de invloed van 

het proces, te toetsen bij verschillende gemeenten variërend in grootte. Wanneer ook hier blijkt 

dat het proces meer noodzakelijk is dan de verschillende rationele motieven is het de vraag of 

we niet heel veel samenwerkingsverbanden hebben die er eigenlijk niet hadden moeten zijn of 

op zijn minst op verkeerde gronden zijn ontstaan. Dit samen met het beter inzichtelijk maken 

van of er daadwerkelijk kosten bespaard worden moet helpen intergemeentelijke 

samenwerking ook daadwerkelijk de juiste oplossing te laten zijn voor het juiste probleem.  

 

6.3 Aanbevelingen 

Onderdeel van de opdracht van de gemeente Haarlemmermeer is het geven van aanbevelingen 

voor verbeteringen in de beleidspraktijk. Hieronder volgen aanbevelingen voor (1) het 

verbeteren van de visie en strategie van de gemeente, (2) de keuze voor 

samenwerkingsverbanden in de toekomst en (3) aandachtspunten in het proces. Voorafgaand 

aan de aanbevelingen volgt eerst nog opnieuw het overzicht van in welk licht kostenbesparingen 

bekeken moeten worden. Kortom,  op welke manier kunnen kostenbesparingen van dienst 

kunnen zijn in het komen tot een samenwerking? 

 

6.3.1 Benutten van ‘kostenbesparingen’  

Met dit onderzoek is inzicht verkregen in hoe verschillende motieven zich tot elkaar verhouden. 

Hieruit kwam naar voren dat kostenbesparingen belangrijk zijn in het proces wat tot een 

samenwerking moet leiden. Onderstaande tabel geeft inzicht in de manier waarop 

kostenbesparingen werken in het proces. Dit is waardevolle informatie in het komen tot een 

samenwerkingsverband. 

 

Het motief kostenbesparingen is NIET: Het motief kostenbesparingen is WEL: 

  

De altijd belangrijkste factor in het aangaan 

van een samenwerkingsverband 

Noodzakelijk ‘smeermiddel’ in het verkopen 

van een samenwerking 

Een automatisch uitvloeisel van een bundeling 

van krachten 

Blijk van ambitie 

 

De basis voor chemie tussen samenwerking 

partners 

Een middel om meer investeringen te kunnen 

doen 

Een garantie voor harde besparingen Een logische intentie voor een slagvaardige 

organisatie 

Een garantie voor het succes van een 

samenwerking 

Kans om te breken met ambtelijke cultuur van 

ondoelmatigheid 

Transparant inzichtelijk en goed meetbaar 

 

Een mogelijkheid om je strategische doelen te 

prioriteren 

Belangrijker dan kwalitatieve motieven Een reactie op de economische moeilijke 

tijden 

Zomaar een loze belofte Soms in tegenspraak met verbetering kwaliteit 
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6.3.2 Visie en strategie 

In de eerste helft van het onderzoek bij Haarlemmermeer is stilgestaan bij hoe men op dit 

moment omgaat met samenwerking en de visie hierop. Hieruit kwam naar voren dat men sinds 

een aantal jaren bezig is om beleid en visie meer te formaliseren. Op de volgende punten is 

daarin volgens dit onderzoek nog verbetering mogelijk.  

1. Het breder afwegen van verbonden partijen in verhouding tot gemeentelijke doelen 

en risico’s.  

2. Duidelijke scheidingslijnen tussen eigenaarschap, opdrachtgever en opdrachtnemer. 

3. Sterkere regievoering en visie van uit bestuurlijk niveau op partijen en mate van 

sturing 

4. Beter evalueren van partners en in vergelijking zetten met benchmarks 

5. Prestaties en kosten meer afrekenbaar (SMART) formuleren  

 

6.3.3 Samenwerkingsverbanden in de toekomst  

In dit onderzoek is een overzicht gegeven van alle samenwerkingsverbanden die er nu lopen 

binnen de gemeente Haarlemmermeer. Op basis hiervan is inzicht gegeven in de beleidsthema’s 

waarop wordt samenwerkt. Dit geeft ruimte voor verbeteringen in zowel de verscheidenheid 

van partijen die verbonden zijn aan de gemeente als de soorten samenwerkingsverbanden. 

1. Het uitbreiden van samenwerking, niet alleen op uitvoerende taken maar ook op 

bijvoorbeeld beleid of taken in het primaire proces (zoals ICT). 

2. Beter het belang van de politieke context meewegen in de strategie en het proces. 

3. Beleidsgebieden waar nog geen samenwerking is aangegaan onderzoeken op 

mogelijkheden. 

4. Regionale krachtenveld even eventuele risico’s beter betrekken in de keuze om samen te 

werken. 

5. De vorm waarin samenwerking dient plaats te vinden beter afwegen op doelen en 

ambities. 

 

6.3.4 Procesfactoren  

Uit dit onderzoek komt naar voren dat factoren in het proces een belangrijke rol spelen in of het 

tot een samenwerking komt of niet. In de onderzochte gevallen is het proces doorslaggevend 

voor het slagen van een potentieel samenwerkingsverband. Een goed inhoudelijk verhaal 

waarbij de kwaliteit van dienstverlening voorop staat en het besparen van kosten is opgenomen 

is daarin een noodzakelijke randvoorwaarde. Met name de volgende factoren blijken van belang, 

dit zijn tevens aandachtspunten voor samenwerkingsverbanden in de toekomst.  

1. Vertrouwen tussen en binnen de partners. 

2. Enthousiasme in de beide organisaties. 

3. Regie en sturing van bovenaf. 

4. Realistische planning en plan van aanpak. 

5. Bestuurlijke verankering van te nemen stappen. 
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