
 

 

 

 

 

  

Aan Commissie Algemene Zaken 

Van Burgemeester Mark van Stappershoef 

Onderwerp Intergemeentelijke samenwerking 

Datum 31 januari 2017 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Op woensdag 15 februari a.s. vergadert uw commissie AZ. Op de agenda staat het onderwerp 

'Raadsvoorstel onderzoek Rekenkamercommissie "Meer grip op GHO"'. Ik stel u voor bij de 

behandeling van dit onderwerp enkele vragen te bespreken. 

 

Visie op intergemeentelijke samenwerking 

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk presenteerden hun gezamenlijke visie op 

intergemeentelijke samenwerking, genaamd 'Samen halen we het beste uit onszelf', op 26 november 

2015 aan gedeputeerde Spierings.  

De drie burgemeesters bespraken de visie op 10 maart 2016 met de gedeputeerde. Naar aanleiding 

van dit gesprek zijn enkele onderwerpen uit de visie verduidelijkt in een brief van 24 mei 2016. 

Gedeputeerde Staten heeft op 19 juli 2016 gereageerd op de visie en de begeleidende brief. Naar 

aanleiding van deze reactie is op 7 september 2016 een gezamenlijk persbericht verstuurd. De beide 

brieven en het persbericht vindt u in de bijlagen. 

 

Rapport rekenkamercommissie 

Op 7 september 2016 sprak u over het eindrapport van de rekenkamercommissie, genaamd 'Meer 

grip op GHO'. Marcel Boogers, die namens de rekenkamercommissie het onderzoek uitvoerde, heeft 

tijdens die commissievergadering een toelichting op zijn onderzoeksresultaten gegeven. U heeft in 

die vergadering weliswaar enkele verhelderende vragen gesteld, maar een echte discussie over de 

resultaten en aanbevelingen van dit rekenkameronderzoek is nog niet gevoerd. Het rapport van de 

rekenkamercommissie heeft u eerder ontvangen. Voor de volledigheid is dit rapport als bijlage 

toegevoegd. 

 

Gesprek klankbordgroep 

De drie raden zijn vanaf het begin bij het samenwerkingstraject betrokken via een klankbordgroep. 

De Goirlese raadsleden van deze klankbordgroep zijn Corné de Rooij, Deborah Eikelenboom, Mark 

van Oosterwijk en Bert Schellekens, ondersteund door griffier Berry van 't Westeinde. Zij hebben op 

7 november 2016 gesproken met de burgemeester, de gemeentesecretaris en de ambtelijke 

coördinator. Deborah Eikelenboom was bij dit overleg verhinderd. Eén van de conclusies van dit 

overleg was dat de intergemeentelijke samenwerking tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk 

geagendeerd zou worden voor een commissievergadering in het begin van 2017. Een korte 

samenvatting van dit overleg vindt u in de bijlage.  

 

Vragen 

De reactie van Gedeputeerde Staten, het rapport van de rekenkamercommissie en het gesprek met 

de klankbordgroep roepen enkele vragen op. Ik stel u voor de volgende vragen te behandelen: 
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1. Hoe zou u de vraag van de provincie "Welke toegevoegde waarde laat de samenwerking zien in 

het effectief inspelen op de maatschappelijke opgaven en de trend van multischaligheid?" willen 

beantwoorden? Wat wilt u nu bereiken met de samenwerking? Hoe ver kan wat u betreft de 

samenwerking gaan mede gelet op de opmerkingen die de provincie daarover maakt? 

2. Tot nu toe heeft de intergemeentelijke samenwerking het karakter gehad van 'organische groei'. 

Houdt u nog altijd vast aan deze keuze, of heeft u meer behoefte aan 'een stip op de horizon'? En 

welke vorm zou, in het licht bezien van het door u beoogde doel (zie vraag 1), de samenwerking 

dan uiteindelijk moeten krijgen? 

3. Een terugkerend onderwerp in de voorliggende documenten is de vraag of de uitgangspunten die 

de raad in 2012 en 2015 heeft vastgesteld, nog steeds valide zijn. Wat is daarover uw opvatting? 

4. Wat is uw opvatting over de positie van uw raad, gelet op het rapport van de 

rekenkamercommissie, om haar kaders te stellen om het geschetste doel te bereiken? 

 

Vervolgtraject 

Ik stel voor dat uw commissie aan de hand van deze notitie en bijlagen een open gesprek voert over 

het onderwerp intergemeentelijke samenwerking. U heeft dan gelegenheid om richting te geven aan 

de verdere samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk. Uw conclusies neemt de griffie dan op in 

een raadsvoorstel, dat de agendacommissie inbrengt voor de raadsvergadering van 7 maart a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

- Raadsbesluit kaders samenwerking, 2012. 

- Raadsbesluit addendum bij kaders samenwerking, 2013. 

- Gezamenlijk raadskader samenwerking, 2015. 

- Begeleidend schrijven bij visie GHO, 24 mei 2016. 

- Reactie Gedeputeerde Staten, 19 juli 2016. 

- Persbericht provincie en GHO-gemeenten, 7 september 2016. 

- Eindrapport rekenkamercommissie, 18 juli 2016. 

- Samenvatting gesprek klankbordgroep, 7 november 2016. 


