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Aanleiding 
De laatste jaren staat intergemeentelijke samenwerking steeds prominenter op de bestuurlijke agenda. Dat 
geldt zowel voor de strategische regionale samenwerking in Midden-Brabant, als voor de samenwerking tussen 
gemeenten onderling. Dit wordt enerzijds ingegeven door externe ontwikkelingen zoals de economische 
recessie, meer decentralisatie van wetgeving, en het traject Krachtig Bestuur in Brabant, en anderzijds door het 
gevoel dat samenwerking kan leiden tot een verbeterslag op de kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid van de 
ambtelijke organisatie. Het is daarbij van belang welke samenwerkingspartner(s) word(t)en gekozen. 
 
Oriëntatie operationele samenwerkingsmogelijkheden 
Ons college oriënteert zich ook op samenwerkingsmogelijkheden met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. 
Daarbij bekijken we in brede zin op welke onderwerpen operationele ambtelijke samenwerking kansrijk is.  
Via de stappen 'oplijnen', 'inventariseren', 'kiezen & ontmoeten' en 'testen & leren' wordt met behulp van de 
drie managementteams een kansenoverzicht voorbereid, na bestuurlijke overeenstemming over de meest 
kansrijke opties een aantal business cases uitgewerkt, en toegewerkt naar enkele pilotprojecten. Het traject 
loopt tot juni 2013. 
 
Het kader waarbinnen dit project loopt omvat de volgende – algemene- principes. 
 
a. Bestuurlijke zelfstandigheid 

Alle drie de gemeenten willen zelfstandig blijven; samenwerking mag niet worden uitgelegd als een 
voorportaal voor een bestuurlijke fusie. Onder die zelfstandigheid wordt ook verstaan volledige invloed 
op het financiële beleid van de gemeente. 

b. Eigen beleidsbepaling 
Beleidskeuzes hangen vaak nauw samen met de identiteit en eigenheid van een gemeente. Eventuele 
beleidssynchronisatie mag niet treden in de autonomie van een gemeente, en de invloed van het 
bestuur op het te voeren beleid niet verkleinen. Deze inventarisatie richt zich dan ook (uitsluitend) op 
samenwerking op operationeel gebied. 



c. Dienstverlening dicht bij de burger  
Burgers worden in de eigen gemeente bediend; de bestaande baliefuncties blijven behouden. 

d. Verbeterslag 
Samenwerking moet leiden tot een verbeterslag op de kwaliteit en/of kosten en/of kwetsbaarheid van 
de dienstverlening c.q. organisatie. Dit betekent o.a. dat de samenwerking voldoende 'body' moet 
hebben om de taken op termijn goed uit te kunnen blijven (of laten) voeren. 

e. Partnerschap: niet exclusief, wel logisch 
Bij de verkenning naar kansrijke samenwerkingsmogelijkheden kunnen ook andere 
(aanvullende) samenwerkingspartners in beeld zijn. Die partners moeten wel cultureel en 
geografisch als logisch worden ervaren. 
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