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Inleiding 
Steeds meer gemeenten zien in dat ze er verstandig 
aan doen om samen te werken met andere 
gemeenten, bijvoorbeeld in het streven naar 
kwaliteitsverbetering, het realiseren van 
schaalvoordelen, het besparen van kosten en het 
delen van expertise. Zo ook Hof van Twente. Dit 
streven krijgt vaak zijn beslag in één of andere vorm 
van een gemeenschappelijke regeling (GR).  
 
In het verleden betrof dit vaak relatief eenvoudige 
onderwerpen, zoals de afvalverwerking of de 
schoolgezondheidsdienst of de brandweer, maar 
gaandeweg zijn daar steeds meer 
onderwerpen bijgekomen. Daarnaast is ook het 
aangaan van gemeenschappelijke regelingen 
veranderd; waren het eerder vaak de eigen ideeën 
van gemeenten die motiveerden tot 
samenwerking, steeds vaker zien we dat het 
aangaan van gemeenschappelijke regelingen 
voortvloeit uit een verplichting van hogere overheden. 
Dat laatste is zeker ook het geval bij de 
drie decentralisaties waarin de gemeenten de 
verplichting is opgelegd gemeenschappelijke 
regelingen te ontwikkelen m.b.t. jeugdzorg, 
AWBZ/WMO en participatiewet. 
 
 

 
Na de gemeenteraadsverkiezingen is een nieuw 
college van B&W begonnen aan haar 
bestuursperiode met de titel Samen op een andere 
weg.  
 
Gelet op de actuele vraagstukken over 
intergemeentelijk samenwerken, is het wenselijk een 
strategische visie te ontwikkelen aan de hand 
waarvan Hof van Twente kan besluiten wel of niet 
deel te nemen (of zelf te starten) aan 
samenwerkingsverbanden en op welke wijze. Hiertoe 
wordt in hoofdstuk 3 een bestuursopdracht 
geformuleerd. Volledigheidshalve wordt in hoofdstuk 
1 een beknopt overzicht gegeven van de huidige 
intergemeentelijke samenwerkingen en een uitleg 
over de verschillende rechtsvormen.  
 
Intergemeentelijk versus regionaal 
Wij kiezen bewust voor de term intergemeentelijk 
samenwerken in plaats van regionale samenwerking 
omdat regionaal ook kan verwijzen naar het regionale 
orgaan Regio Twente en deze opdracht een bredere 
scope heeft op een hoger abstractieniveau.  
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1 Wat er de aflopen jaren passeerde 
In de recente periode 2010-2014 is er veel gebeurd 
op het vlak van samenwerking. Het thema is hoog op 
de bestuurlijke agenda gekomen. Niet in de laatste 
plaats door de brief van minister Plasterk d.d. 19 
februari 2013 over de 100.000 plus gemeente en de 
toekomstontwikkeling van Regio Twente. Er is een 
gesprek ontstaan over samenwerking.  

1.1. Intergemeentelijke samenwerking 2010-2014 
Wat is er bestuurlijk de revue gepasseerd in Hof van 
Twente en Twente tussen 2010 en nu? Hieronder 
een aantal voorbeelden. 
 
Regio Twente 
Afgelopen voorjaar heeft de Regio Twente een notitie 
afgeleverd met de titel “Eerste contour vernieuwde 
regionale samenwerking”. Dit is het resultaat van de 
opdracht die het dagelijks bestuur van regio Twente 
heeft gekregen van de Regioraad in het kader van de 
heroriëntatie Twentse samenwerking. In de notitie 
wordt het doorlopen proces geschetst, wordt een 
suggestie gedaan voor mogelijke toekomstige 
samenwerking en worden achtergronden geschetst. 
De essentie van de notitie kan op trefwoorden in 
beeld worden gebracht door stil te staan bij een 
mogelijke governance waarin Twentse samenwerking 
vorm kan worden gegeven.  

Dit door het instellen van een Twenteraad, het gaan 
werken met sturing door portefeuillehouders en het 
gaan werken met een Twentebedrijf.  
 
Bij brief d.d. 4 juli 2014 is de opdracht 
aan de  stuurgroep omschreven als volgt: 
“Het uitwerken van concrete voorstellen voor de 
doorontwikkeling van de Twentse samenwerking, die 
kunnen rekenen op draagvlak bij de 14 gemeenten.” 
De volgende vragen moeten daarbij naar onze 
mening worden beantwoord: 
1. Wat vormt de inhoud van regionale 
samenwerking? 
2. Hoe wordt dat vorm gegeven? 
3. Hoe zijn de gemeenteraden eigenaar van deze 
samenwerking? 
 
Naar verwachting volgen in het voorjaar van 2015 
concrete voorstellen richting raad. E.e.a. moet 
uiterlijk 1 januari 2016 uitmonden in een Regio 
Twente 2.0, een hernieuwde gemeenschappelijke 
regeling.  
 
Samenwerking Hof van Twente-Haaksbergen 
Op 25 september 2012 hebben de colleges van B&W 
van Hof van Twente en Haaksbergen een 
samenwerkingsconvenant getekend.  
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Met het convenant wordt beoogd versterking van de 
uitvoeringskracht, zodat meer kansen kunnen worden 
benut, kosten worden verminderd, de kwetsbaarheid 
wordt verkleind en de kwaliteit wordt bevorderd.  
Begin 2014 is de werking van het convenant 
geëvalueerd. Conclusie: Wanneer de met het 
convenant beoogde doelstelling wordt geprojecteerd 
op de conclusies en daarbij beschreven concrete 
samenwerking, blijkt dat het convenant weinig 
resultaat heeft gehad. Een van de aanbevelingen is 
om bij de verdere uitvoering van het convenant het 
goed is om oog te hebben voor eventuele 
mogelijkheden in een bredere bestuurlijke omgeving.  
“Zorg hierbij voor een meer richtinggevende, bredere 
visie op samenwerking in het algemeen waarbinnen 
samenwerking met Haaksbergen op zijn eigen 
merites kan worden beoordeeld. E.e.a. zodanig dat 
dit opschaling naar andere ontwikkelingen niet in de 
weg staat (convergentie).”  
 
Meer op het vlak van uitvoering zijn o.a. de volgende 
samenwerkingen gestart. 
 
Shared Services Netwerk Twente (SSNT) 
Binnen het ‘Shared Services Netwerk Twente’ 
werken de Twentse gemeenten, Regio Twente, 
Waterschap Vechtstromen en de Veiligheidsregio 
Twente samen op het terrein van bedrijfsvoering.  

Er wordt slim samengewerkt op basis kennis en 
informatie met het accent op de 4 K's; beperking 
kwetsbaarheid, kostenbesparing, kwaliteit en kansen 
voor medewerkers. ‘Shared Services Netwerk 
Twente’ is een structuur en label voor de 
samenwerking met het doel om gemeenschappelijk-
heid, verbinding en identiteit te borgen.  
De Kring van gemeentesecretarissen is 
opdrachtgever voor het programma. Momenteel 
wordt in de Kring gediscussieerd over 
organisatievormen Twentse samenwerking 
(ambtelijk). 
 
Mediationgroep Achterhoek+ 
Met een gesloten beurzensysteem worden mediators 
uitgewisseld in conflicten overheid-burger. 

1.2. Organisatie samenwerking 

Rechtsvormen samenwerking  
In de loop van de tijd is een verscheidenheid aan 
samenwerkingsvormen ontstaan met tal van 
juridische constructies: publiekrechtelijk op basis van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen 
(Wgr) en privaatrechtelijk op basis van het Burgerlijk 
Wetboek (BW).  
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Zie de bijlage voor het overzicht van 
intergemeentelijke samenwerkingen en hun 
rechtsvormen waaraan Hof van Twente deelneemt. 
In onderstaande een korte beschrijving van de 
verschillende rechtsvormen.  
 
Wet gemeenschappelijke regelingen  
In publiekrechtelijke samenwerkingsvormen op basis 
van de (Wgr) onderscheiden we van 
licht naar zwaar: 
A. De ‘Regeling zonder meer’. Deze heeft 
betrekking op lichte vormen van 
samenwerking zoals convenanten, 
intentieverklaringen en bestuursafspraken. 
B. Gemeenschappelijk orgaan. Een van de lichtere 
vormen van samenwerking. 
C. Centrumgemeente. Bij de Centrumgemeente 
mandateert het ene gemeentebestuur 
bestuursbevoegdheden aan het andere. 
D. Openbaar lichaam. Aan een openbaar lichaam 
kunnen bevoegdheden gedelegeerd 
worden. De meest uitgebreide vorm van 
samenwerking.. 
 
Civielrecht 
Naast samenwerking met als wettelijke basis de Wgr, 
bestaan ook civielrechtelijke 
samenwerkingsverbanden. 

A. Samenwerkingsovereenkomst 
B. Vereniging 
C. Besloten vennootschap 

 
Relatie met verbonden partijen 
Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de 
gemeente zich bestuurlijk en financieel verbindt. 
Er is sprake van een ‘verbonden partij’ als de 
gemeente geen verhaalsmogelijkheden heeft als 
de partij failliet gaat, of als de gemeente 
aansprakelijk wordt gesteld indien de partij haar 
verplichtingen niet nakomt. Er is sprake van een 
‘verbonden partij’ als de wethouder, het raadslid of de 
ambtenaar van de gemeente, namens de gemeente 
in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens 
de gemeente stemt. Gezien deze definitie van een 
verbonden partij, vallen hieronder onder meer 
gemeenschappelijke regelingen, NV’s en BV’s. 
Stichtingen, verenigingen en Publiek Private 
Samenwerkingen kúnnen een verbonden partij zijn. 
Deze bestuursopdracht ziet op alle 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, soms 
wel soms niet ook een verbonden partij. De 
gemeente Hof van Twente heeft een aandeel in een 
aantal verbonden partijen.  
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Volledigheidshalve verwijzen wij naar de Nota 
Verbonden Partijen uit 2006, welke dit jaar wordt 
geactualiseerd met als doel meer grip te hebben, 
zowel financieel als bestuurlijk. De actuele Nota 
verbonden partijen voldoet daarmee aan de Wet 
generiek toezicht en de Wet Markt en Overheid.  

Samenwerkingsfactoren 
Het succes van samenwerkingsverbanden is in 
essentie afhankelijk van drie factoren: structuur, 
relatie en samenwerkingsvaardigheid.  
 
Bij structuuraspecten gaat het over de harde kant van 
samenwerken: welke doelen zijn gezet, welke 
structuur en besturing zijn gekozen, hoe vindt 
besluitvorming plaats. Hierbij zijn ook de landelijke of 
regionale ontwikkelingen relevant. Denk o.a. aan een 
wettelijke verplichting tot bovenlokale samenwerking.  
 
De relationele aspecten gaan over de ‘zachte’ kant 
van samenwerking: identiteit van de gemeenten, 
cultuurverschillen, persoonlijke relaties en 
vertrouwen. 
 
Samenwerkingsvaardigheid kijkt naar het vermogen 
van de individuele organisatie om effectief in 
samenwerkingsverbanden te opereren.  

Denk hierbij aan een goed kennisniveau onder 
ambtenaren en bestuurders van de eigen belangen, 
de eigen motieven om ergens aan deel te nemen; de 
eigen visie, integraliteit in onderzoeken, goede 
control, monitoren / evalueren van bestaande 
samenwerking en informatie-uitwisseling met andere 
gemeenten over dit onderwerp. 
 
Samenwerkingsmotieven 

De volgende motieven kunnen in algemene zin leiden 
tot samenwerking: 
 

. Hierbij gaat het om 
samenwerking die erop gericht is lange termijn 
projecten te realiseren.  
 

Samenwerken op het gebied van 
bedrijfsvoering om door schaalvergroting te kunnen 
besparen, is een andere populaire reden om tot 
samenwerking te komen. Denk hierbij aan SSNT 
Twente. 
 

Complexe opgaven die niet door één 
gemeente kunnen worden opgepakt, kunnen wel in 
gezamenlijkheid worden vormgegeven. Deze reden 
speelt een rol bij de Samen14 samenwerking, die 
erop gericht is om te gaan met de complexe 
decentralisaties die momenteel plaatsvinden. 
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Niet elke gemeente kan op elk gebied 
voldoende expertise opbouwen. Het delen van 
bijvoorbeeld juridische expertise kan dan een 
oplossing zijn. Ook wordt samengewerkt om de 
kwaliteiten van verschillende gemeenten optimaal in 
te kunnen zetten voor andere gemeenten.  
Denk hierbij aan het recente initiatief van 
Arbeidsmediation Twente waarbij gemeentelijke 
arbeidsmediators tegen een scherp tarief voor en 
door elkaar kunnen worden ingezet bij 
arbeidsconflicten (pooling). 
 

Grotere clusters van gemeenten 
hebben meer macht of kunnen een grotere vuist 
maken in onderhandelingen met provincies, 
ministeries, of het bedrijfsleven.  
 

. Ten slotte wordt 
samenwerking soms opgelegd vanuit de nationale 
overheid. De veiligheidsregio’s en nationale politie 
zijn hier voorbeelden van. 

2. Probleem- en vraagstelling?  
Hof van Twente heeft zich de afgelopen jaren 
gecommitteerd aan een aantal 
samenwerkingsverbanden van verschillende aard en 
doelstelling. Gebleken is dat een integrale visie op 
die samenwerking nog ontbreekt.  

Dan weer wordt samenwerking vanuit een vragende 
gemeente beschouwd, de volgende keer nemen wij 
het initiatief tot samenwerking zonder dat de rode 
draad helder is dan wel integraal wordt gevolgd.  
 
Probleemstelling: Het is onduidelijk wat de 
strategische visie van Hof van Twente op 
intergemeentelijke samenwerking is. Wie wil Hof van 
Twente (in de regio) zijn, consequent en herkenbaar? 
En hoe dragen wij er zorg voor dat de strategische 
visie op lange termijn blijvend wordt gedragen en 
uitgevoerd door raad, college en organisatie?  
 
Vraagstelling: 

1. Wie wil Hof van Twente zijn (in de regio)? Wat 
is onze strategische visie? Waar werken we 
naartoe? 

2. Wat is de rol van de raad ten aanzien van 
samenwerking? Wat is de rol van het college?  

3. Welke ontwikkelingen (convergentie Twente, 
wettelijke plichten tot samenwerking, clustering 
in Twente etc.) hebben gevolgen voor onze 
visie op intergemeentelijke samenwerking en 
wat zijn die gevolgen? 

4. Binnen onze visie, welke samenwerkingen zijn 
wenselijk voor Hof van Twente? In hoeverre 
zou het verstandig kunnen zijn over te gaan tot 
het bepalen van een samenwerkingsschaal? 
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Om deze vragen goed te beantwoorden omschrijven 
wij een bestuursopdracht inclusief de aanpak. 

3. Bestuursopdracht 
De algemene doelstelling die Hof van Twente 
nastreeft is het beter richten van onze energie op die 
samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de 
realisatie van de voor Hof van Twente belangrijke 
doelen. Samenwerking moet daarbij een meerwaarde 
hebben ten opzichte van het zelfstandig uitvoeren 
van een taak. Deze doelstelling wordt mede 
onderschreven door de gemeenteraad blijkend uit de 
discussies in 2013 en 2014. De huidige doelstelling is 
tot op heden wat diffuus nu niet duidelijk ergens voor 
wordt gekozen. Mogelijkheden zijn o.a. het zijn van 
een regiegemeente, het (ambtelijk) fuseren met een 
andere gemeente, het alleen willen samenwerken 
met een bepaalde gemeente(n). Er is behoefte aan 
een meer richtinggevende visie. Wat voor gemeente 
willen we zijn en blijven in de regio?  

3.1. Visieontwikkeling 
De uitvoering van de bestuursopdracht moet leiden 
tot: een integrale visie op intergemeentelijke 
samenwerking vanuit de kernbelangen van Hof van 
Twente met objectieve criteria die goed toepasbaar 
en uitlegbaar zijn, zowel op korte, middellange en 
lange termijn.  

Een visie die gestoeld is op synergie, het oplossen 
van lokale problemen en het stimuleren van 
innovatie1. Een visie waarbij de meerwaarde voor Hof 
van Twente voorop staat en de vraag op welke wijze 
Hof van Twente haar werk goed kan blijven 
uitoefenen en haar ambities kan waarmaken. In 
hoeverre is daarbij samenwerking nodig, gewenst 
dan wel onontbeerlijk? En op welke wijze? 
Denk aan actuele uitvoeringsvraagstukken en 
onderzoeken zoals: 
• Samenwerking ICT met Hengelo 
• Gemeenschappelijk Belastingkantoor 
• Samenwerking Buitendienst, SWB en Hengelo 
 
Maar ook aan de meer strategische ontwikkelingen  
zoals de doorontwikkeling van Regio Twente in 2015.   
 
Het resultaat van de bestuursopdracht moet zijn de 
beantwoording van de vragen zoals gesteld in 
hoofdstuk 2 in de vorm van een strategische visie op 
intergemeentelijke samenwerking.  
 
 
 

                                                
1
 Uit het Coalitieakkoord 2014-2018 “Samen op een andere weg”. 
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De volgende deelresultaten, worden daarin 
opgeleverd die gezamenlijk de bouwstenen zijn van 
onze visie op intergemeentelijke samenwerking: 

1. Overzicht van bestaande 
samenwerkingsmodellen/visies met een 
analyse van mogelijke voor-en nadelen voor 
Hof van Twente. 

2. Rolgesprek met raad en college over 
intergemeentelijke samenwerking. 

3. Overzicht van de ontwikkelingen (denk o.a. aan 
de doorontwikkeling van het orgaan Regio 
Twente met bijbehorende governance 
structuur, verplichte samenwerkingen etc.) 
waarbinnen de visie wordt omschreven. 

4. Scenario’s van visies waarbij de beantwoording 
van de vraag naar wel of niet vaststellen van 
een schaalniveau aan de orde komt, e.e.a. 
mede in relatie tot (clusters in) Twente maar 
ook de Achterhoek. 

 
Onderscheid strategie en uitvoering  
Met strategische samenwerking wordt bedoeld de 
samenwerking die erop gericht is de lange termijn 
belangen van Hof van Twente en de regio veilig te 
stellen. De belangen zijn vaak groot, complex.  
Het gaat hierbij om belangen die het gemeentelijk 
niveau overstijgen. Er is sprake van een hoog 
abstractieniveau. Dit is vooral een aandachtsgebied 

voor politiek (raad) en bestuur (college). De rol van 
de ambtelijke organisatie is daarvan afgeleid. 
 
Samenwerking op uitvoeringsniveau omvat meer 
praktische taken. Het gaat om concrete producten of 
diensten. Het concept Shared Service Center gaat 
altijd over deze vorm van samenwerking. 
Beleidsvoorbereiding kan hier ook onder vallen. Deze 
vorm van samenwerking is vooral een 
aandachtsgebied voor bestuur (college) en 
management (MT). De rol van politiek (raad) is 
toezicht houden, zoals zij dat ook ten opzichte van de 
ambtelijke organisatie doet. 
 
Sturing  
Wij gaan ervanuit dat, wanneer wij een duidelijke en 
breed gedragen strategische visie op 
intergemeentelijk samenwerken hebben, wij goede 
keuzes kunnen maken voor Hof van Twente. Vanuit 
de visie worden effectieve uitvoeringsbesluiten 
genomen. De visie vormt het belangrijkste 
sturingsinstrument op de samenwerking.  
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3.2. Aanpak 
 

Deelresultaat Wan
neer 

Met wie 
bespreken 

Middelen 

1, 2, 3 en 4 Okt/ 
nov 
 
 

Organisatie2

, MT, en 
college 

Brainstormsessie 
visierichtingen 

Raad Rolgesprek & 
bespreken 
visierichtingen in 
een interactieve 
sessie.  

Totaalresultaat Wan
neer 

 Wie  

Analyse en 
visie 
 

16 
dec 
 
 

College stelt 
strategische 
visie vast.  
 

 

Febr 
‘15 

Vaststelling 
strategische 
visie raad 
 
 

Vaststelling door 
raad gevolgd door 
borgings- en 
monitoringsplan. 

 
 
 
 

                                                
2
 Waarbij in ieder geval de OR leden worden uitgenodigd. Zo kunnen zij bij 

strategische visie ontwikkeling op samenwerking meedenken en wordt de 

kennis vergroot.  

 
Borging en monitoring 
Uiteraard zal na de visie bepaling, het MT overgaan 
tot het maken en inzetten van ondersteunende 
middelen om de toepassing van de visie te borgen en 
te monitoren. Denk hierbij aan een 
gestandaardiseerd afwegingskader, een 
samenwerkingsmonitor om ontwikkelingen bij te 
houden en inzichtelijk te maken etc.  
 
Uitvoering opdracht: 
De bestuursopdracht wordt uitgevoerd door de 
concernstaf onder ambtelijke leiding van de 
gemeentesecretaris en onder de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van de burgemeester. 


