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Raadsvoorstel 
 
Zaaknummer: 2017-003724 
 
Onderwerp 
Intergemeentelijke samenwerking 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
14 maart 2017 11 april 2017 8  

 
Aan de gemeenteraad, 
 
 
0. Samenvatting 
In maart en mei 2015 hebben de raden van de drie GHO-gemeenten de kaders voor deze 
intergemeentelijke samenwerking vastgesteld. Sindsdien is op bestuurlijk en ambtelijk 
niveau gewerkt aan de versnelling, verdieping en verbreding van de samenwerking. Sinds dat 
moment is de samenwerking onderwerp geweest van enkele gesprekken. Het is goed om - 
twee jaar later - de uitgangspunten opnieuw tegen het licht te houden. 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
De commissie AZ heeft op 15 februari 2017 gesproken over de intergemeentelijke 
samenwerking tussen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO). De 
uitkomsten van deze discussie liggen nu aan de raad voor. 
 
2. Wat willen we bereiken? 
Sinds 2015 is de samenwerking onderwerp geweest van enkele gesprekken. Het is goed om - 
twee jaar later - de uitgangspunten te bevestigen. Het brengt het college en de raad van 
Goirle in positie om tijdens gesprekken met de gemeentebesturen van Hilvarenbeek en 
Oisterwijk een helder standpunt over (de toekomst van) de samenwerking in te nemen. 
 
Hoe is de raad sinds 2015 bij de besluitvorming rond de GHO-samenwerking betrokken 
geweest? 
 
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. Daarna bespraken de drie burgemeesters deze 
visie op 10 maart 2016 met genoemde 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 
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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 de commissie AZ over het eindrapport van de 
rekenkamercommissie, genaamd 'Meer grip op GHO'. Marcel Boogers, die het onderzoek 
uitvoerde, heeft tijdens die commissievergadering een toelichting op zijn 
onderzoeksresultaten gegeven. Commissieleden hebben in die vergadering weliswaar enkele 
verhelderende vragen gesteld, maar tot een echte discussie over de resultaten en 
aanbevelingen van dit rekenkameronderzoek werd niet gevoerd. Voor de volledigheid is dit 
rapport als bijlage toegevoegd. 
 
Gesprek klankbordgroep 
De raden van de drie gemeenten 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. Zij hebben 
in 2015 en 2016 overleg gevoerd met hun collega-raadsleden uit de twee andere 
gemeenten. 
Op 7 november 2016 hebben drie van de vier raadsleden gesproken met de burgemeester, 
de gemeentesecretaris, de griffier 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.  
 
Commissie AZ 
In haar vergadering van 15 februari 2017 heeft de commissie AZ gesproken over de reactie 
van Gedeputeerde Staten op de bestuurlijke visie en het rapport van de 
rekenkamercommissie. De volgende vragen zijn tijdens deze commissievergadering 
beantwoord. 
 
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? 
 
Samenvatting van de standpunten in de commissie: 
De samenwerking tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk is een aanvulling op de 
regionale samenwerking in Hart van Brabant. Bij ieder vraagstuk dient de gemeente 
Goirle zichzelf de vraag te stellen: op welk niveau (op welke schaal) kan voor deze vraag 
het beste antwoord gevonden worden. Vanuit die gedachte is het goed dat de GHO-
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samenwerking ruimte geeft voor projecten op uitvoerend niveau. Steeds meer wordt 
inzichtelijk gemaakt welke resultaten met de samenwerking bereikt worden. Er komt 
echt wel een moment waarop de huidige vorm van samenwerking (met een nadruk op 
projecten op uitvoerend niveau) een grens bereikt. Op dat moment moet (her)bezien 
worden of de samenwerking een nieuwe fase in kan gaan. 
 

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? 
 
Samenvatting van de standpunten in de commissie: 
Om een concreet antwoord te kunnen geven op de vragen van de provincie en de 
rekenkamercommissie zou een 'stip op de horizon' wenselijk zijn. Tegelijkertijd is het ook 
erg lastig om die gewenste situatie te beschrijven. Niet voor niets is in 2015 'organische 
groei' een bewuste keuze geweest. De term kan uitgelegd worden als een proces waarin 
stap voor stap wordt bezien hoe de samenwerking een nieuwe fase in kan gaan. De 
eerste stap (projecten op uitvoerend niveau en binnen de bedrijfsvoering) is genomen. 
De GHO-samenwerking is toe aan een tweede stap: de drie gemeenten bereiden 
gezamenlijk het beleid voor. Voorwaarde voor de volgende stap in de samenwerking is 
wel het harmoniseren van de ICT-infrastructuur, zodat dat geen struikelblok voor een 
verdergaande samenwerking is.  
 

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? 
 
Samenvatting van de standpunten in de commissie: 
De uitgangspunten die de raad in 2012 (met een addendum in 2013) en 2015 heeft 
vastgesteld zijn nog altijd valide. De keuze om de samenwerking te verdiepen, door ook 
te kijken naar het gezamenlijk voorbereiden van beleid, past binnen deze bestaande 
kaders. De huidige vorm van samenwerken op uitvoerend niveau heeft geleid tot 
gelijkwaardigheid en vertrouwen bij de drie gemeenten. Die samenwerking moet blijven 
en verder geïntensiveerd worden. Met de juiste voorzieningen - zoals ICT - kan de 
volgende stap genomen worden: gezamenlijk werken aan beleidsvoorbereiding. 
 

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? 
 
Samenvatting van de standpunten in de commissie: 
De raad is voldoende op de hoogte van de voortgang van de GHO-samenwerking en 
heeft voldoende kaders gesteld in 2012/2013 en 2015. Het is niet altijd even gemakkelijk 



 
 
 
 
 
 
 
 

Zaaknummer 2017-003724  4 

om als raad volledig betrokken te zijn bij de besluitvorming, zeker niet waar de 
samenwerking zich afspeelt op uitvoerend niveau. Dat kan anders worden als de 
intergemeentelijke samenwerking een nieuwe fase van gezamenlijke 
beleidsvoorbereiding ingaat. De keuze om stap voor stap vorm te geven aan de 
samenwerking betekent ook dat de raad bij iedere stap een eigen positie bepaalt. 
Belangrijk is wel dat de raad voldoende op de hoogte is van de resultaten van de 
samenwerking (de drie k's).  

 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Het standpunt van de raad van Goirle biedt ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers 
van onze gemeente de gelegenheid een standpunt in te nemen tijdens overleg met collega's 
van Hilvarenbeek en Oisterwijk. Dit gebeurt in ieder geval in de project- en stuurgroep. 
 
We hebben eerder voorgesteld een gezamenlijke bijeenkomst van de drie gemeenteraden te 
organiseren. Een standpunt van de raad van Goirle brengt raadsleden in de positie hun 
ideeën over en gevoelens bij de intergemeentelijke samenwerking te delen met collega-
raadsleden uit de twee andere gemeenten. 
 
Met de provincie is afgesproken dat de drie gemeenten in 2019 de samenwerking evalueren. 
 
4. Wat mag het kosten? 
Meerdere keren heeft de raad kenbaar gemaakt meer inzage te willen hebben in de 
resultaten van de samenwerking. In deze discussie spelen de drie k's een belangrijke rol: 
kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. 
Daar waar kostenreductie (of minder meerkosten) een nadrukkelijk vertrekpunt is geweest 
van nauwere samenwerking, wordt deze in beeld gebracht en gemonitord. 
Daar waar meer kwalitatieve argumenten (kwaliteit, verminderen kwetsbaarheid) een rol 
spelen is dit lastiger te monitoren. Bedrijfsmatig en operationeel geven getallen over 
personeelsformatie, kostenreductie en tevredenheidsmetingen (waarstaatjegemeente.nl) 
inzicht in het succes van samenwerken. 
Dat samenwerking bijdraagt aan onze bestuurskracht laat zich eveneens moeilijk meten; 
deze logica staat wat ons betreft niet ter discussie. 
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
n.v.t. 
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
n.v.t. 
 
7. Fatale beslisdatum 
n.v.t. 
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8. Voorstel 
De raad van de gemeente Goirle besluit: 
1. kennis te nemen van het eindrapport van de rekenkamercommissie, genaamd 'Meer grip 

op GHO'; 
2. de uitgangspunten, zoals genoemd in het Raadsbesluit kaders samenwerking (2012), het 

Raadsbesluit addendum bij kaders samenwerking (2013) en het Gezamenlijk raadskader 
samenwerking (2015) te bevestigen; 

3. op basis van het huidige fundament de samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk te 
verdiepen door meer samen te werken in beleidsvoorbereiding; 

4. in de reguliere documenten van de Planning & Control-cyclus de resultaten van de 
samenwerking tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk zo goed mogelijk te verwerken; 

5. het standpunt van de raad van Goirle over de samenwerking met Hilvarenbeek en 
Oisterwijk te delen met de colleges en raden van beide gemeenten. 

 
 
burgemeester en wethouders van Goirle, 
 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Michel Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 maart 2017 
 
gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 15 februari 2017; 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
1. kennis te nemen van het eindrapport van de rekenkamercommissie, genaamd 'Meer grip 

op GHO'; 
2. de uitgangspunten, zoals genoemd in het Raadsbesluit kaders samenwerking (2012), het 

Raadsbesluit addendum bij kaders samenwerking (2013) en het Gezamenlijk raadskader 
samenwerking (2015) te bevestigen; 

3. op basis van het huidige fundament de samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk te 
verdiepen door meer samen te werken in beleidsvoorbereiding; 

4. in de reguliere documenten van de Planning & Control-cyclus de resultaten van de 
samenwerking tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk zo goed mogelijk te verwerken; 

5. het standpunt van de raad van Goirle over de samenwerking met Hilvarenbeek en 
Oisterwijk te delen met de colleges en raden van beide gemeenten. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 11 april 2017. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
 
 
          , de griffier 
 
  
  


