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Inleiding 

Sinds 2009 werken de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg officieel samen 

via bestuursopdrachten en is afgesproken dat de samenwerking een niet vrijblijvend 

karakter heeft. De discussie over de toekomst van de samenwerking heeft in april 2013 

geleid tot verschillende besluiten van de gemeenteraden. Wat tot gevolg had dat het 

proces om te komen tot een nieuw model van samenwerking tussen de gemeenten tot 

stilstand is gekomen. 

 

Op 18 november 2013 hebben de drie gemeenteraden met elkaar gesproken over de 

ontstane situatie. Er is een werkgroep vanuit de raden geformeerd om een advies te 

formuleren aan de nieuwe gemeenteraden over de samenwerking in het Altena gebied. 

Voor u ligt het overdrachtsdocument dat de werkgroep namens de drie gemeenteraden 

heeft opgesteld voor de bestuurders in de nieuwe bestuursperiode.  

 

Waar staan we nu 

Het uitgangspunt van de werkgroep is om te leren van de problemen waar de 

samenwerking in de afgelopen jaren in is vast gelopen. De lessen uit het verleden zijn 

leerpunten voor de komende periode, maar ook aandachtspunten om in te investeren 

zodat de samenwerking tussen de drie gemeenten in de komende periode zich verder kan 

ontwikkelen.  

 

Geconstateerde problemen vanuit de werkgroep: 

• De gemeenteraden zijn onvoldoende alert geweest op het proces en hun rol daarin. 

De raden zijn te weinig betrokken geweest aan de voorkant van het proces, maar 

hebben dit ook laten gebeuren. 

• De chemie ontbrak tussen personen, maar ook tussen de gemeenteraden. Het 

gevoel niet gelijkwaardig te zijn bleef bestaan. 

• Besluitvorming heeft voor een deel plaatsgevonden op basis van emoties in plaats 

van feiten.  

• Er is te weinig aandacht geweest voor de relatie: het opbouwen van vertrouwen en 

communicatie. 

• Er zijn verschillen tussen de bestuurlijke en ambtelijke cultuur in de drie 

gemeenten. Deze hebben tot inefficiëntie en frustratie geleid.  

• De aansturing van bestuursopdrachten en zaken die gezamenlijk zijn opgepakt zijn 

voor een deel overgeorganiseerd. Er gaan te veel mensen over beslissingen.  

• Het is niet goed voor de samenwerking dat de ondersteunende zaken niet op een 

gelijke manier geregeld zijn. Opvallend was dat juist bij de ondersteunende zaken 

er veel problemen zijn geweest in de samenwerking, zoals bij ICT.  

De werkgroep plaatst de kanttekening dat zij zich realiseert dat er na de 

gemeenteraadsverkiezingen andere coalities gevormd zullen worden en er mogelijk ook 

andere voorkeuren kunnen zijn. Met dit advies wordt geprobeerd om een vertaling te 

geven aan de huidige inzichten en wensen. Gehoopt wordt dat dit een lijn is die ook voor 

de nieuwe bestuurders  zijn waarde kan hebben in het versterken van de samenwerking in 

het Altena gebied.  
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Samen werken aan de samenwerking in het Altena gebied 

De werkgroep roept op om te investeren in de samenwerking tussen de gemeenten: 

samen werken aan de samenwerking! Dit geldt niet alleen voor de gemeenteraden, maar 

ook voor de colleges en ambtenaren. De wens vanuit de werkgroep is dat iedereen trots 

kan zijn op de samenwerking en wat daar uit voortkomt. Ze hopen dat de successen en 

parels uit het Altena gebied worden gedeeld en dat iedereen voelt dat die van ons allen 

zijn, zoals de vestingstad, het havengebied en het wielersucces van Marianne Vos.  
Het is ook van belang dat we ons realiseren dat de maatschappelijke integratie in het 
Altena gebied al veel verder is dan de gemeentelijke samenwerking. Voor veel inwoners 
voelt het Altena gebied als 1 gebied, laten we als bestuurders de grenzen van onze 
gemeenten niet beperkend laten zijn voor dit gevoel. 

 

De werkgroep geeft de volgende adviezen mee aan de besturen in de volgende periode: 

 

Ambitie 

• Communicatie & vertrouwen tussen de drie gemeenten is essentieel. Werk 

gezamenlijk aan de relatie tussen de bestuurders en de gemeenten. Investeer 

daarin en begin de periode met elkaar echt te leren kennen. Erken elkaars 

kwaliteiten en benoem de valkuilen in het bestuur, ambtelijk, politiek en in de 

samenleving. Het is belangrijk dat elke gemeente zijn eigen kernkwaliteiten kent 

en versterkt op een zodanige manier dat de anderen daarvan ook sterker worden.  

• Gestreefd wordt naar het harmoniseren van beleid in de drie gemeenten. Op alle 

beleidsterreinen waar nog geen intensieve samenwerking plaatsvindt wordt 

doelgericht gewerkt aan een inhaalslag. Daarbij worden geen terreinen 

uitgesloten, maar het is wel belangrijk om vooraf te spreken over de meerwaarde 

zodat hier op ingezet kan worden.  

 

Voorwaarden en organisatie 

• Het primaat van samenwerking ligt in Altena. Ook bij samenwerking die het 

gebied overstijgt trekken de 3 gemeenten samen op. Initiatieven van gemeenten 

worden pas tot uitvoering gebracht, nadat deze zijn getoetst aan een nog te 

ontwikkelen kader voor samenwerking voor de drie gemeenten. In deze 

beslisboom worden de toetsingscriteria opgenomen die bepalend zijn voor de 

beleidsvrijheid van een gemeente. In deze beslisboom zitten ook vormen van 

verplichte samenwerking.  

• In overleggen binnen samenwerkingsverbanden buiten onze grenzen wordt het 

Altena gebied vertegenwoordigd door één ambtenaar en één bestuurder. Het is 

belangrijk daar goede afspraken over te maken en dat er ook meerderheids- en 

minderheidsstandpunten doorgegeven worden.  

• Versimpel de aansturing van zaken waarop wordt samengewerkt, zoals de 

bestuursopdrachten. Werk met mandaat en met vertrouwen in elkaar.  

• Voor de uitvoering wordt voortvarend en efficiënt gebruik gemaakt van de 

gemeentelijke medewerkers. Geprobeerd wordt zo optimaal mogelijk van elkaars 

ambtelijke organisatie gebruik te maken. Kennismaken met elkaars organisatie 

zou gestimuleerd moeten worden d.m.v. stage, klussen en andere initiatieven. 

• Daarnaast zou geïnvesteerd moeten worden in handige communicatie 

mogelijkheden, zoals skype en digitale werkplatforms. 



3 

• Er zou meer aandacht moeten zijn voor het gelijktrekken van ondersteunende en 

uitvoerende diensten binnen de ambtelijke organisaties, zoals ICT en de loketten. 

Het doel is 1 ICT organisatie en er zal onderzocht worden of 1 loket dichtbij de 

burgers haalbaar is.  

• Er zou meer aandacht moeten zijn voor evaluatie en controle. Daarin is de positie 

van de controller en interne audits van belang. Mogelijk dat ook op dit punt 

intensiever kan worden samengewerkt en van elkaar kennis kan worden 

geprofiteerd.   

• Indien nodig kan steun bij de provincie Noord-Brabant worden gezocht, met 

name rondom kennis en budget om de nieuwe samenwerkingvorm te 

stroomlijnen.  

 

Democratische controle  

• De uitwerking van deze intensieve samenwerkingsvorm gebeurt in samenwerking 

met elkaar onder de verantwoordelijkheid van de colleges. Daarnaast vindt 4 

maal per jaar overleg plaats tussen de colleges en de raadswerkgroep ‘ 

Samenwerking AWW’.  (De werkgroep bestaat uit 2 raadsleden van elke 

gemeente. Het doel van het overleg met de colleges is om gezamenlijk de 

samenwerking te volgen, te toetsen en voorstellen te doen om deze bij te sturen. 

De werkgroep overlegt 1 á 2 keer per jaar met de drie presidia over de voortgang. 

• Via een raadsvoorstel worden de jaarlijkse evaluatie van de samenwerking en 

eventuele verbetervoorstellen voorgelegd aan de raden. De samenwerking tussen 

de drie gemeenten en het lange termijn perspectief  zijn daarmee een jaarlijks 

terugkomend punt van discussie.  

• De bijeenkomsten van de werkgroep zijn tevens agendacommissie voor 4 

informatieve of opiniërende bijeenkomsten per jaar met de drie gemeenteraden.  

• De drie gemeenteraden worden op een gelijke wijze geïnformeerd na ieder overleg 

tussen de raadswerkgroep en het platform. Daarnaast informeren de colleges de 

drie raden regelmatig over het verloop van de bestuursopdrachten via de 

bestuurrapportages en mogelijk andere zaken die voor de raden van belang zijn. 

Tot slot 

De werkgroep heeft met dit overdrachtsdocument invulling gegeven aan de opdracht die 

de drie gemeenteraden ons hebben gegeven. Met het advies zijn alle vertegenwoordigers 

van de raden afgeweken van het standpunt wat zij eerder hebben ingenomen. Dit omdat 

het doel is weer gezamenlijk verder te bouwen aan de samenwerking tussen de drie 

gemeenten. Wij gaan er vanuit dat de gemeenteraden kort na verkiezingen bij elkaar  

komen om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor de komende 

bestuursperiode. We hebben elkaar nodig, dus ga het debat met elkaar aan!  

 

Namens de werkgroep 

De heren A. de Graaf (voorzitter), J. Kant, J. Dokman/H. Bouman, G. Paans, W. van der  

Hoeven en D. Vlaander. 

 


