
 
 
 

          
  
 
Amendement UW Samenwerking  
 
Onderwerp 
Toekomst UW Samenwerking en IJsselstein. 
 
Amendement bij het raadsvoorstel Toekomst UW Samenwerking en IJsselstein waarbij de raad gevraagd 
wordt om een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van toekomstperspectief van IJsselstein, het 
raadsbesluit als volgt te amenderen: 
 
Constaterende dat: 

1. Het raadsvoorstel op onderdelen een eenzijdige, negatieve weergave van zaken geeft en geen 
antwoord gegeven wordt op de kernvraag:  waarom een succesvolle samenwerking nu wel 
mogelijk  zou zijn; 

2. Geen harde garanties worden gegeven voor succesvolle samenwerking 
3. Het voorstel niet is geschreven vanuit de overtuiging dat het onderling vertrouwen tussen 

Montfoort en IJsselstein hersteld is 
4. Dat daardoor de haalbaarheid van betere samenwerking binnen de 5 randvoorwaarden uit het 

rapport Think Public, niet aannemelijk is; 
5. Geen enkel ingezet traject / (door)ontwikkeling de kans heeft gehad om tot afronding te komen op 

basis waarvan geleerd en bijgesteld kon worden (plan-do-check-act), inclusief de uitvoering van 
het besluit om te komen tot een regie-organisatie  

6. De organisatie van UW Samenwerking daardoor nog steeds niet in control is 
7. Het uitgangspunt in 2014 was dat de kwaliteit niet achteruit mocht gaan 
8. Gemeentelijke samenwerking bijna altijd leidt tot een hoger kostenniveau – blijkens onderzoeken 

van COELO, wat echter in verhouding moet staan tot de gerealiseerde doelstellingen. 
9. IJsselstein de afgelopen jaren al flinke imagoschade heeft opgelopen door de interne 

problematiek bij UW Samenwerking  
10. Het proces rondom de herziening van de verdeelsleutel gestart is in het voorjaar van 2016 en nog 

niet tot een concreet voorstel heeft geleid 
11. De passages in het rapport van Berenschot met betrekking tot de verdeelsleutel niet tegemoet 

komen aan het gevoel van rechtvaardigheid; alles ligt nog steeds open 
12. Het de vraag is of tot een goede evaluatie gekomen kan worden in het najaar van 2018 mede 

gelet op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 en de wisseling van bestuur die dit met 
zich mee zal brengen 

13. Het de vraag is of het reëel te verwachten is dat de organisatie, inclusief het naleven van de 
nieuwe governancestructuur, voor november 2018 gerealiseerd kan worden 

14. Het op onderdelen noodzakelijk is dat ook de raad van Montfoort besluiten neemt en we van deze 
besluitvorming afhankelijk zijn (wijziging van de GR, uitvoering op afstand, intentie-uitspraak tot 
herindeling) 

 
 
 



           
 
 

15. Pas na positieve raadsbesluiten van Montfoort de organisatie toekomt aan effectuering van de 
besluiten. 

 
gezien het bovenstaande is het risico om van doorpakken door te glijden naar doormodderen zeer 
groot. 

 
Overwegende dat: 
 

1. De opzet van een gemeenschappelijke regeling niet het juiste middel is gebleken om tot een 
krachtige gemeente en regio te komen 

2. Derhalve de variant Doorpakken niet de juiste variant is 
3. De kans zeer groot is om van Doorpakken door te glijden naar Doormodderen 
4. De belangrijke partners voor IJsselstein zich in de stadsregio en Lekstroomregio bevinden 
5. Juist door het samenwerken met de partners in de stads- en Lekstroomregio IJsselstein van 

toegevoegde waarde voor de Lopikerwaardregio kan zijn 
6. Juist bij Doorknippen alle opties, mogelijkheden en varianten van samenwerken weer open liggen 

om verkend te worden 
7. Alle partijen (medewerkers, bestuur, raden, stakeholders en provincie) recht hebben op 

duidelijkheid. De onduidelijkheid blijft bestaan bij doorpakken 
 
 
Besluit: 
 
De considerans en het dictum van het raadsbesluit geheel te vervangen door: 
 
De raad van de gemeente IJsselstein; 
  
Gelezen: 
a.       Het rapport “Toekomstscenario’s UW Samenwerking” van Berenschot inzake de haalbaarheid van 
de varianten doorpakken en doorknippen van de GR UW Samenwerking; 
b.       Het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2017, zaaknummer 513709, met 
het advies om door te pakken 
  
Te besluiten: 
1.       tot de variant Doorknippen van UW Samenwerking; 
2.       het college op te dragen om op basis van dit raadsbesluit voor 31 december 2017 een besluit te  
          nemen tot uittreding/opheffing van de GR waarbij de van toepassing zijnde artikelen uit de Wet  
          gemeenschappelijke regelingen (Wgr) alsmede de van toepassing zijnde artikelen uit de GR UW  
          Samenwerking leidraad is 
3.       het college op te dragen via het Algemeen Bestuur UW Samenwerking de uitvoering van dit besluit  
          en het besluit genoemd onder 1 (doorknippen)  ter hand te nemen inclusief alle benodigde  
          maatregelen en dit tweemaandelijks terug te koppelen aan de raad; 
4.       uiterlijk in januari 2018 een definitief besluit te nemen met betrekking tot de verdeelsleutel waarbij  
          de verdeelsleutel wordt vastgesteld voor de duur van de ontvlechtingsperiode met een maximum  
          van 2 jaar; 
 



           
 
 
 
5.       het college op te dragen om een formeel verzoek bij de Provincie Utrecht in te dienen om 

a.          met de gemeenten IJsselstein en Montfoort in gesprek te gaan om de gevolgen van de  
 ontvlechting voor zowel de gemeenten als voor de regio tot een minimum te beperken en 
b.          met de provincie in procesondersteunende rol, verkennende gesprekken te gaan voeren  
             waarbij alle opties en vormen van samenwerken open staan; 

6.        de gemeente Montfoort, het Algemeen Bestuur UW Samenwerking, de provincie Utrecht, de OR  
           UW Samenwerking en overige betrokkenen zoals genoemd in de communicatieparagraaf op de  
           hoogte te stellen van dit besluit. 
  
 En gaat over tot de orde van de dag. 
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