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Samenvatting 

 

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van 

Noaberkracht. Het levert bouwstenen voor het gesprek over de ontwikkeling van 

Noaberkracht.  

 

Noaberkracht staat. Het samenlevingsgericht werken komt steeds beter uit de verf, de positie 

in de regio is versterkt, de bedrijfsvoering is op orde en er wordt programmatisch gewerkt 

aan de eigen organisatieontwikkeling. De komende jaren achten we Noaberkracht dan ook 

toekomstbestendig.  

 

Net als andere ambtelijke organisaties krijgt ook Noaberkracht te maken met nieuwe 

opgaven zoals Omgevingswet en uitvoering van het Klimaatakkoord, terwijl sprake is van 

financiële en personele krapte. Onze inschatting is dat de impact voor Noaberkracht - ten 

opzichte van organisaties die voor één gemeentebestuur werken - relatief groot zal zijn. Dat 

heeft te maken met de besturingsfilosofie van Noaberkracht - het samenlevingsgericht 

werken - en de positie op de arbeidsmarkt.  

 

Wij schatten in dat de combinatie met de complexiteit van de voorliggende maatschappelijke 

opgaven en de afnemende mogelijkheden om te investeren Noaberkracht op termijn onder 

druk zal zetten. Het behoud van uitvoeringskracht vraagt ons inziens om een om een 

hernieuwde balans tussen ambities en uitvoeringskracht. Die balans kan op verschillende 

manieren vorm krijgen, we schetsen drie scenario’s: 

 

● Afschalen: Noaberkracht als gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie, strategie en 

beleid gaan terug naar de afzonderlijke gemeenten 

● Bijschalen: Noaberkracht als hernieuwde gezamenlijke werkorganisatie met voldoende 

harmonisatie in bedrijfsvoering, strategie en beleid om maatwerk in de 

samenlevingsgerichte uitvoering te kunnen blijven leveren 

● Opschalen: uitbreiding van de functionele samenwerking op opgaven en projecten, als 

groeimodel voor uitbreiding van de ambtelijke werkorganisatie  

 

Noaberkracht draait ons inziens op de ontwikkelde basis nog wel een paar jaar door. Toch is 

het opportuun om nu na te gaan denken over de toekomst. Behoud van uitvoeringskracht 

van Noaberkracht is noodzakelijk om de komende jaren met inwoners te kunnen blijven 

werken aan de leefbaarheid van kernen en buurtschappen van Dinkelland en Tubbergen. 
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H1 | Naar blijvend succes van Noaberkracht 

1.1 Toekomstbestendigheid niet vanzelfsprekend 

De basis van Noaberkracht voor de komende jaren is op vele terreinen op orde. Uit de 

evaluatie van BMC in 2018 ‘De kracht, balans en kansen van samen’ is gebleken dat 

Noaberkracht de gemeenten Tubbergen en Dinkelland heeft versterkt in hun bestuurskracht 

en dat de bijdrage aan de regionale opgaven groeiende is. Met ruimte voor nabijheid van 

bestuur en dienstverlening in de dorpen, kernen en buurtschappen enerzijds en 

organisatorische kwaliteit en vermindering van kosten en kwetsbaarheid anderzijds.  

 

In het kader van bestuurlijke vernieuwing hebben beide gemeenten de wijze waarop zij willen 

besturen nader uitgewerkt. Samenlevingsgericht werken is de kern. Het Maatschappelijk 

Akkoord Tubbergen en het Maatschappelijk Effectenplan Dinkelland zijn hier resultaten van. 

Het balansvraagstuk - waar trekken beide gemeenten samen op en waar mag verschil 

ontstaan vanuit bestuurlijke autonomie? - is in de evaluatie van 2018 genoemd als één van 

de belangrijke bestuurlijke gespreksthema's. Ook zijn er aanbevelingen gedaan om vanuit 

kracht en inhoud te investeren en bij te dragen aan regionale opgaven en regionale 

bestuurskracht. Op zowel strategisch, beleids- en uitvoerend niveau.  

 

Inmiddels zijn er nieuwe vraagstukken voor alle gemeenten in Nederland op zowel 

strategisch, regionaal als financieel en organisatieperspectief bijgekomen. De vraag is wat er 

op middellange termijn op Noaberkracht afkomt en wat dat betekent voor Noaberkracht op 

langere termijn (> 5 jaar)? 

 

Als bouwsteen voor het onderlinge gesprek over de toekomst(bestendigheid)  van 

Noaberkracht heeft het bestuur onderzoek uit laten voeren. Doel van dit onderzoek is om 

beide gemeentebesturen en het management van Noaberkracht inzicht te geven in de 

verwachte toekomstbestendigheid en mogelijkheden om deze te waarborgen dan wel te 

verbeteren. 

 

1.2 Onderzoeksvragen 

In het onderzoek staan twee hoofdvragen centraal: 

 

1. Hoe zit het met de toekomstbestendigheid van Noaberkracht op langere termijn (>5 

jaar)? 

2. In hoeverre kan (regionale) samenwerking een bijdrage leveren aan de 

toekomstbestendigheid van Noaberkracht op de langere termijn, maar ook aan de 

bestuurlijke wens om als gemeente autonoom en zelfstandig te blijven? 

 

Om deze hoofdvragen te beantwoorden zijn diverse deelvragen onderscheiden (afbeelding 1). 
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Afbeelding 1: Deelvragen onderzoek 

 

1.3 Uitvoeringskracht als kijkvenster 

Bestuurskracht is de mate waarin een gemeente haar wettelijke taken en ambities, al dan 

niet in samenwerking met haar externe omgeving, in staat is waar te maken. Dat vereist 

bestuurskracht en uitvoeringskracht. Uitvoeringskracht is het vermogen van gemeenten om 

strategie en beleid om te zetten in resultaten. We onderscheiden drie factoren die de 

uitvoeringskracht beïnvloeden: hulpbronnen, motivatie en samenwerking. Vertaald naar 

Noaberkracht besteden we aandacht aan:  

 

1. De staat van de samenwerking en de rol van inwoners, en andere partijen en de 

betekenis van hun betrokkenheid voor de vormgeving van de samenwerking  

2. Motivatie en het mogelijk verschil tussen en binnen de partners in Noaberkracht, in 

ambities, behoeften en tempo (bestuurlijke slagkracht en medewerkersbetrokkenheid) 

3. De borging in adequate hulpbronnen (organisatorische en financiële gezondheid) 

 

Ons kijkvenster op de toekomstbestendigheid van Noaberkracht krijgt inhoud aan de hand 

van de vragen: wat gaat er nu goed, wat komt er op beide gemeenten af en welke opgave 

past dan bij welke schaal? Waarbij we, conform ‘De kracht, balans en kansen van samen’, 

aansluiten bij de niveaus van de gemeenten (en hun kernen/buurtschappen), Noaberkracht, 

Noordoost-Twente en de regio Twente. Dit past in de sturingsfilosofie samenlevingsgericht 

werken. 
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Deelvragen 

 

A. Wat verstaan beide gemeenten onder toekomstbestendigheid (verbeterd 

toekomstperspectief) bezien vanuit de huidige bestuursstijl? 

B. Breng trends en ontwikkelingen in beeld die van invloed (kunnen) zijn op het 

toekomstperspectief van beide gemeenten en Noaberkracht. 

C. Welke betekenis hebben trends en ontwikkelingen voor de toekomstbestendigheid 

van beide gemeenten en Noaberkracht? 

D. Breng de (totale) bestaande samenwerkingsomgeving van beide gemeenten 

Dinkelland en Tubbergen in beeld, inclusief de initiatieven tot samenwerking die 

inmiddels genomen zijn. 

E. Breng de bestuurlijke ambitie van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen ten 

aanzien van (regionale) samenwerking (op de langere termijn) in beeld. (Maak 

daarbij onderscheid in bestuurlijke en ambtelijke samenwerking) 

F. Breng ervaringen in kaart van ambtelijke samenwerkingsverbanden tussen 

gemeenten die een doorontwikkeling/groei hebben gekend. 

G. Welke mogelijkheden zijn er om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van 

beide gemeenten en Noaberkracht? 

H. Formuleer conclusies en aanbevelingen om de toekomstbestendigheid van 

Noaberkracht op langere termijn minimaal te waarborgen. 

 



 

In dit onderzoek kijken we naar trends en ontwikkelingen in de drie onderscheiden elementen 

van uitvoeringskracht vanuit een meerjarig perspectief. We bezien de bevindingen uit 2018, 

de huidige situatie en kijken vooruit naar 2030. We kijken naar kenmerken van bestuur en 

organisatie die sterk ontwikkeld zijn en bevorderend werken op langere termijn, en naar 

aspecten die juist mogelijk belemmeringen vormen met het oog op verwachte externe 

ontwikkelingen. 

 

1.4 Aanpak: quick-scan met deskresearch en interviews 

Het onderzoek heeft het karakter van een quick-scan op basis van deskresearch en 

interviews. In de deskresearch hebben we gekeken naar aspecten van uitvoeringskracht en 

de financiële en organisatorische gezondheid. Verder hebben we het netwerk van 

samenwerkingsverbanden van Dinkelland en Tubbergen in beeld gebracht en voorbeelden 

van andere samenwerkingsverbanden bestudeerd. De interviews waren semi-gestructureerde 

gesprekken met één of meer gesprekspartners. In totaal hebben we 23 gesprekken gevoerd 

met 35 personen uit besturen, management, medewerkers, OR en griffie. 
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H2 | Staat van uitvoeringskracht 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de geformuleerde deelvragen. Dit levert bouwstenen op voor 

onze waardering van de toekomstbestendigheid van Noaberkracht. 

2.1 Toekomstbestendigheid in het licht van samenlevingsgericht werken 

In de overwegingen van bestuurders en medewerkers over de toekomstbestendigheid 

herkennen we de elementen uit ons onderzoeksmodel. Het gaat in de kern om het adequaat 

uit kunnen voeren van de wettelijke taken en de ambities van beide gemeenten, en wel op 

een samenlevingsgerichte manier. Dat vereist bestuurskracht en uitvoeringskracht.  

 

Met betrekking tot de uitvoeringskracht belichten we hier twee aspecten, de organisatorische 

en financiële gezondheid. De financiële gezondheid hebben we in beeld gebracht met behulp 

van een zogenaamde BIG TIRE scan (Belastingen, Inkomsten, Grondexploitaties, Treasury, 

Investeringen, Reserves, Exploitatie) waarin de situatie van de gemeenten wordt afgezet 

tegen normen die voor Nederlandse gemeenten als ‘gezond’ gelden. Deze zijn afgeleid uit het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

 

Onze scan levert het beeld op zoals weergegeven in afbeelding 2. Deze samenvatting is 

gebaseerd op een onderliggende rapportage “Inzicht in de financiële positie en in het 

financieel handelen van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen” die separaat beschikbaar is. 

 

Onze conclusie op basis van de scan is dat de gemeenten Dinkelland en Tubbergen een 

financiële positie hebben die nog voldoende gezond is. De gemeenten staan er op dit moment 

financieel voldoende voor. Echter, de ontwikkelingen in de exploitatie en reserves van de 

gemeente Tubbergen en de exploitatie van de gemeente Dinkelland maken de financiële 

toekomst onzeker. Dat geldt ten aanzien van de weerbaarheid, de stabiliteit en de flexibiliteit 

van de gemeentelijke financiën. 
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Afbeelding 2: Financiële gezondheid Dinkelland (D) en Tubbergen (T). (legenda: groen = 

voldoende, oranje = behoeft (op termijn) aandacht)  
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Belastingen 

D Lokale lasten zijn relatief hoog. De kostendekkendheid van bestemmingsheffingen kan 

verbeterd worden. Onbenutte belastingcapaciteit OZB: € 1,2 mln 

T Lokale lasten  zijn gemiddeld. De kostendekkendheid van bestemmings zijn niet volledig 

kostendekkend. Onbenutte belastingcapaciteit OZB: € 1,9 mln 

Inkomsten 

D Geen oordeel. Gemeente is voor meer dan de helft afhankelijk van Rijksuitkeringen, vanaf 

2015 toename door decentralisaties, beperkte beleidsruimte 

T Geen oordeel. Gemeente is voor meer dan de helft afhankelijk van Rijksuitkeringen, vanaf 

2015 toename in afhankelijkheid door decentralisaties, beperkte beleidsruimte 

Grondexploitaties 

D Actief grondbeleid. Risico’s en reserves toegevoegd aan algemene reserve. Ratio’s en 

eindresultaten positief. 2021: tussentijds winstneming van € 611.674 

T Actief grondbeleid. Risico’s en reserves toegevoegd aan algemene reserve. Ratio’s en 

eindresultaten positief. 2021: tussentijds winstneming van € 144.074 

Treasury 

D Netto schuldquote, kasgeldlimiet en renterisiconorm voldoen aan normen 

T Netto schuldquote, kasgeldlimiet en renterisiconorm voldoen aan normen 

Investeringen 

D Kapitaallastennorm meerjarig op orde, aandachtspunt: de structurele dekking van nieuwe 

investeringen niet vanuit vrijval kapitaallasten  

T Kapitaallastennorm meerjarig op orde, aandachtspunt: de structurele dekking van nieuwe 

investeringen niet vanuit vrijval kapitaallasten  

Reserves 

D Relatief grote algemene reserve. Vermogenspositie wel afgenomen vanaf 2018, licht dalende 

trend. Periode 2018-2024: afname van circa € 5,9 mln 

T Relatief grote algemene reserve. Gemeente teert in op reservepositie. Periode 2018-2024: 

afname van circa € 12,9 mln 

Exploitatie 

D Structureel en reëel in evenwicht maar niet structureel sluitend in meerjarig perspectief 

(onttrekking reserve). Taakstelling Sociaal Domein.  

T Structureel en reëel niet in evenwicht en niet structureel sluitend in meerjarig perspectief 

(onttrekking reserve). Taakstelling Sociaal Domein.  

 



 

Onze bevindingen zijn gebaseerd op een analyse van de afzonderlijke onderdelen van de BIG 

TIRE en de onderlinge samenhang. De analyse is uitgevoerd op basis van documenten en 

informatie van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, openbare data en informatie van 

referentiegemeenten. Onze bevindingen lijken iets af te wijken van de bevindingen van de 

provincie in het kader van het interbestuurlijk toezicht. Dat is te wijten aan verschillende 

beoordelingskader. De provincie beoordeelt de begroting (incl. meerjarenperspectief), 

jaarrekening, begrotingswijzigingen en de verordeningen ex artikel 212 en 213 

Gemeentewet. Wij analyseren aanvullend onder andere perspectiefnota, nota grondbeleid, 

grondboek en grondexploitaties, onderliggende onderbouwing bij totstandkoming tarieven, 

nota reserves en voorzieningen, berekening algemene uitkering en  rapport van bevindingen 

van de accountant. Uit oogpunt van behoedzaamheid kijken we daarbij over een langere 

periode en hanteren we striktere normen.  

 

Het tweede aspect van uitvoeringskracht dat we hier belichten is de organisatorische 

gezondheid. Om deze in beeld te brengen, hebben we een vergelijking gemaakt van de 

Noaberkracht organisatie met het gemiddelde van Nederlandse gemeenten van vergelijkbare 

omvang (categorie 20.000 - 50.000 inwoners). De gegevens hiervoor komen van het A+O 

Fonds Gemeenten (2019). Afbeelding 3 bevat de resultaten van deze vergelijking. 

 

Afbeelding 3: Organisatorische gezondheid Noaberkracht in vergelijking met het gemiddelde 

van Nederlandse gemeenten in de grootteklasse 20.000 - 50.000 inwoners (2019) 

 

  

 

 

|  10  | Toekomstbestendigheid Noaberkracht 

 

 

 Noaberkracht NL gemiddelde 

Omvang formatie (fte / 1000 inw.) 6,65 6,4  

Leidinggevenden / 100 medewerkers 3,6 4,4 

Externe inhuur 11,9% 18% 

Instroom 9% 15,2% 

Doorstroom 7% 3,1% 

Uitstroom 3% 8,7% 

Ziekteverzuim 3.8% 4,6% 

Salarisschaal < 10 68% 64% 

Salarisschaal > 10 30% 35% 

Dienstjaren > 10 jaar 66% 46% 

 



 

Met betrekking tot de organisatorische gezondheid vallen de volgende zaken op: 

 

● De organisatie is relatief klein in omvang, met name als we in ogenschouw nemen dat 

de organisatie werkt voor twee opdrachtgevers, en het feit dat Noaberkracht tot de 

grotere gemeenten in deze categorie vallen (NB: gemeenten van 50.000 inwoners 

hebben een gemiddelde omvang van 7,5 fte per 1.000 inwoners). De krapte in 

bezetting uit zich in kwetsbare functies en moeite om ruimte te vinden in de workload 

voor nieuwe initiatieven die opkomen vanuit de samenleving en bestuurlijke ambities. 

● De externe inhuur is relatief laag. Uit de gesprekken blijkt dat vooral wordt ingehuurd 

op functies die overal moeilijk vervulbaar zijn, voor complexe projecten en nieuwe 

vraagstukken. De pool van medewerkers die deze opgaven aan kan, is beperkt. 

● De totale dynamiek van instroom en uitstroom is relatief laag. De verhouding instroom 

| uitstroom is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. 

● Het aandeel functies dat is ingeschaald in schalen 10 en hoger is lager dan het 

gemiddelde van gemeenten in de grootteklasse 20.000 - 50.000 inwoners. 

● Medewerkers zijn zeer loyaal aan de organisatie, blijkens de langjarige 

dienstverbanden en de lage uitstroom 

 

Uit de gesprekken wordt duidelijk dat de organisatie van Noaberkracht volop in ontwikkeling 

is. Er wordt met behulp van een programmaplan systematisch gewerkt aan de organisatie. 

Belangrijke vorderingen zijn daarin geboekt. We stellen vast dat er door de aard (werken 

voor twee besturen) en inrichting (regulier en programma’s / ambities) van de organisatie 

sprake is van een hoge coördinatie en communicatie behoefte. De samenhang in de 

organisatie tussen reguliere en programmatische processen is in ontwikkeling.  

 

2.2 Impact algemene trends relatief groot voor Noaberkracht 

Uit de literatuur en de praktijk zijn de trends bekend waar het openbaar bestuur in Nederland 

de komende 10 jaar mee te maken krijgt. Ze zijn onder te verdelen in demografische, 

economische, sociale, ecologische, veiligheids- en technologische ontwikkelingen. Deze 

trends werken onderling op elkaar in, wat de complexiteit versterkt. 

 

Uit de interviews blijkt dat bestuurders en medewerkers een goed en compleet beeld hebben 

van wat er op hen afkomt. In strategie, beleid en programma’s wordt gestructureerd 

geanticipeerd op trends en ontwikkelingen. Onderstaand vatten we in tabel 4 de belangrijkste 

trends en hun impact op Noaberkracht samen. 

 

De trends en ontwikkelingen waar Noaberkracht mee te maken krijgt zijn vergelijkbaar met 

andere landelijke gemeenten. Onze inschatting is evenwel dat de trends zich hier extra doen 

voelen. Dat komt door de besturingsfilosofie en aard van Noaberkracht. Het 

samenlevingsgericht werken is de motor van Noaberkracht. Daarmee sluiten de gemeenten 

aan op de energie en het ondernemerschap van de gemeenschappen. Noaberkracht is daarin 

niet uniek - alle gemeenten werken immers met vormen van inwoners- en 

overheidsparticipatie. In Noaberkracht is het evenwel de kern van besturen en werken. Uit 

onderzoek blijkt dat deze manier van werken relatief veel vraagt van bestuurders en 

medewerkers, in tijd en competenties. Participatie is niet ‘iets wat je erbij doet’.  
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Binnen Noaberkracht blijkt ook hoe belangrijk het is dat de hele organisatie werkt in de 

filosofie van samenlevingsgericht werken. Ook reguliere processen moeten op deze leest 

geschoeid zijn. Verder is de veronderstelling dat participatie (op termijn) rendeert in de vorm 

van minder capaciteit in uitvoering, controle en handhaving vooralsnog onbewezen. 

 

Afbeelding 4: Trends en hun impact op Noaberkracht 

 

 

|  12  | Toekomstbestendigheid Noaberkracht 

 

 

Landelijke trend Impact op Noaberkracht 

Participatiesamenleving De verhouding tussen gemeente en gemeenschappen 

verandert. Noaberkracht speelt daarop in met 

samenlevingsgericht werken. Dat vergt andere 

competenties van bestuurders en medewerkers. 

Onzekerheid financiële 

situatie gemeenten 

Gemeenten worden geconfronteerd met tekorten in het 

sociaal domein. Dit zet hun begrotingen onder druk. De 

effecten van de herverdeling en eventuele ophoging van 

het Gemeentefonds en een eventuele vergroting van het 

lokale belastinggebied zijn onzeker. 

Leefbaarheid 

plattelandsgemeente 

De ontgroenende, vergrijzende en in omvang afnemende 

bevolking heeft gevolgen voor arbeids- en woningmarkt 

en voorzieningen. Ook speelt de toekomst van de 

landbouw, met onder meer de stikstofproblematiek. 

Klimaatakkoord In het Klimaatakkoord hebben overheden, bedrijfsleven 

en maatschappelijke organisaties afgesproken de 

CO2-uitstoot sterk te verminderen. Becijferd is dat 

middelgrote gemeenten voor de uitvoering van het 

Klimaatakkoord circa 15 fte extra nodig zullen hebben. 

Arbeidsmarkt Het aantrekken van gekwalificeerd personeel is voor alle 

middelgrote gemeenten een opgave. Dit geldt eens te 

meer voor Noaberkracht gelet op de gevraagde 

competenties voor samenlevingsgericht werken en de 

concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. 

Omgevingswet Werken volgens het “ja, mits’ principe in een meer 

initiatief- dan plangeleide ontwikkeling van de fysieke 

leefomgeving sluit aan bij het samenlevingsgericht 

werken. Onzeker is de financiële impact van de invoering 

van de wet (kostenverhaal via leges). 

Digitalisering Technologische ontwikkelingen bepalen steeds meer de 

wijze waarop maatschappelijke vraagstukken benaderd 

en gerealiseerd worden. Naast kansen levert dit ook 

vraagstukken op rondom privacy en kwetsbaarheid. 

 



 

Het vraagstuk van kwantiteit en kwaliteit van de ambtelijke organisatie raakt aan een andere 

trend waarvan we de impact op Noaberkracht als relatief groot inschatten: schaarste op de 

arbeidsmarkt. Gemeenten in Nederland voeren een strijd om schaars talent. Daarbij 

concurreren ze (regionaal) met grotere gemeenten en delen van de private sector waar de 

primaire arbeidsvoorwaarden gemiddeld genomen beter zijn.  

 

De aantrekkingskracht van Noaberkracht als werkgever ligt in de aansprekende 

besturingsfilosofie en de schaal, zo hebben we opgetekend uit de interviews. We hebben 

voorbeelden gekregen van goed gekwalificeerde bestuurders, managers en medewerkers die 

juist vanwege de besturingsfilosofie voor Noaberkracht hebben gekozen. Ook de schaal van 

Noaberkracht is interessant in arbeidsmarktperspectief: groot genoeg voor voldoende 

doorstroommogelijkheden, en weer niet zo groot dat de nadelen van grotere 

overheidsorganisaties zich voordoen. 

 

Tegelijkertijd hebben we ook signalen gekregen dat de kern van medewerkers waar 

veelvuldig een beroep op wordt gedaan beperkt en daarmee kwetsbaar is. Ook kregen we 

vanuit de organisatie te horen dat het regelmatig lang duurt om goede mensen te vinden, 

niet alleen op de specialistische profielen waar alle gemeenten in Nederland om verlegen 

zitten. Tot slot ontvingen we vanuit de organisatie signalen dat de inschaling punt van 

aandacht is. 

 

2.3 Samenwerkingsomgeving: bestuurlijke congruentie, maatschappelijke 

differentiatie 

Als we kijken naar formele samenwerkingen en regionale indelingen (verbonden partijen) en 

samenwerkingen in opbouw dan constateren we dat de gemeenten Dinkelland en Tubbergen 

veel overlap kennen in regionale samenwerkingsverbanden. In het aantal verbanden komt de 

ligging binnen Twente tot uiting. Dinkelland heeft iets meer formele relaties met de 

zuidoostelijke kant van Twente, Tubbergen iets meer met de noordwestelijke kant. De 

verschillen zijn evenwel klein. In afbeelding 5 schetsen we een beeld van de 

samenwerkingsverbanden van de twee gemeenten. 

 

Beide gemeenten scoren boven het landelijk gemiddelde qua congruentie (dat is het 

samenvallen van gebieden waarbinnen wordt samengewerkt), zo blijkt uit de RegioAtlas van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit betekent dat bestuurders 

en medewerkers elkaar regelmatig aan dezelfde regionale tafels tegenkomen. Dat biedt een 

basis om te komen tot afstemming en efficiënte inzet van medewerkers in voorbereiding en 

borging. 

 

De maatschappelijke stromen (wonen, werken, winkelen, onderwijs) lopen per gemeente, 

maar ook per kern andere richtingen op. Gemiddeld genomen is de geografische oriëntatie 

van de inwoners van Dinkelland meer gericht op Oldenzaal en Enschede en die van 

Tubbergen meer op Almelo. Dat onderstreept de noodzaak om per maatschappelijke opgave 

te blijven kijken naar de best passende samenwerkingspartners. 
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Afbeelding 5: Formele samenwerkingsverbanden Dinkelland en Tubbergen 
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In regionaal verband speelt de transitie van de Regio Twente. Een van de pijlers van de 

transitie is dat gemeenten in wisselende verbanden samen optrekken met gelijkgestemde 

gemeenten in coalitions of the willing. Ook kunnen gemeenten processen onderbrengen bij 

andere gemeenten, uit oogpunt van continuïteit en kwaliteit. Noaberkracht is ambtelijk en 

bestuurlijk actief aanwezig in bestaande en nieuwe verbanden. Uit de gesprekken komt een 

beeld naar voren van een toenemende betekenis van Noaberkracht, ambtelijk en bestuurlijk, 

zowel in Noordoost Twente als Twente. Genoemd zijn onder meer duurzaamheid en energie 

en digitalisering. 

 

2.4 Overeenkomsten in bestuurlijke ambities voor samenwerking 

Gevraagd naar overwegingen die bestuurders en hun ambtelijk adviseurs hebben bij de 

toekomst van de samenwerking ontstaat het volgende beeld: 

 

● Besturingsfilosofie en bestuurscultuur zijn dominant in overwegingen, als ook DNA en 

maatschappelijke opgaven van de samenwerkingspartners (meerkernige 

plattelandsgemeenten) 

● Besef dat samenwerking voortdurend investeren in elkaar vraagt en dat de onderlinge 

klik tussen bestuurders belangrijk is 

● Risico dat invlechten van nieuwe partners tijd en energie kost en afleidt van primaire 

taak: de samenlevingsgerichte dienstverlening aan de inwoners 

● Inschatting dat driehoeksrelatie (nog) lastiger is dan bilaterale 

● Bij bestuurders leven vragen over hoe besluitvorming en stemverhouding invulling 

krijgen bij uitbreiding met een derde of vierde partij 

 

We zien in de overwegingen twee dominante vraagstukken. Enerzijds willen de huidige 

Noaberkracht partners koesteren wat ze hebben bereikt (kwaliteit in dienstverlening via 

samenlevingsgericht werken), in het besef dat dat continue investering en ontwikkeling in 

elkaar vergt. Anderzijds willen de partners verder werken aan het verminderen van de 

kwetsbaarheid van de organisatie. Deze kan het aan, maar loopt wel tegen grenzen aan. Met 

de extra inzet die voorzien wordt om uitvoering te geven aan onder meer de nieuwe opgaven 

vanuit Omgevingswet en Klimaatakkoord en binnen het sociaal domein komt de organisatie, 

mede door de beperkte investeringsruimte die er is, ons inziens verder onder druk te staan. 

 

Concluderend stellen we dat de waarden van Noaberkracht onverminderd worden gedeeld en 

gesteund. De overwegingen bij eventuele uitbreiding met een derde (en vierde) partner zijn 

vergelijkbaar in Dinkelland en Tubbergen. De weging ervan verschilt evenwel: waar 

Dinkelland open staat voor structurele uitbreiding, wegen voor Tubbergen de voorziene 

nadelen van uitbreiding op dit moment zwaarder dan de eventuele voordelen.  
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2.5 Ervaringen van elders bevestigen overwegingen binnen Noaberkracht 

Als onderdeel van dit onderzoek hebben we een aantal ervaringen van ambtelijke 

samenwerking van andere gemeenten in beeld gebracht. Daaruit komt het volgende beeld 

naar voren: 

 

● Iedere samenwerking kent ontwikkelfasen waarin andere zaken gevraagd worden: het 

start veelal bij bedrijfsvoering en ontwikkelt zich naar een zekere mate van 

samenwerking op beleid en strategie 

● Met meer gemeenten wordt druk vanuit efficiency op standaardiseren groter 

● Schaalvergroting, zowel bestuurlijk als organisatorisch, leidt op den duur tot meer 

behoefte aan maatwerk en maatwerk wordt daarmee duurder 

● Bij de groei in behoefte aan maatwerk en de stijging van de kosten daarvan neemt de 

bestuurlijke wens tot schaalverkleining uiteindelijk toe 

● Samenwerkingskosten (organisatie van afstemming en coördinatie) nemen toe 

naarmate er meer partners betrokken worden 

● Behoefte aan ‘eigen’ organisatieonderdelen neemt toe bij groei en professionalisering 

 

We herkennen in dit beeld de overwegingen die ook bij de bestuurders en management van 

Noaberkracht leven. Uit de interviews blijkt dat zij een goed en compleet beeld hebben van 

voor- en nadelen en risico’s en kansen van samenwerking. Een overzicht van de drie 

onderzochte cases is opgenomen in de bijlage. 
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H3 | Toekomstbestendigheid Noaberkracht 

In dit hoofdstuk geven we, op basis van de bouwstenen uit het vorige hoofdstuk, duiding aan 

de toekomstbestendigheid van Noaberkracht. 

3.1 Samenwerking staat, uitdagingen zijn groeiende 

Onderstaand vatten we de staat van Noaberkracht samen, in termen van sterktes en 

uitdagingen. 

 

Afbeelding 6: Sterktes en uitdagingen van Noaberkracht in relatie tot trends 

 

We lichten dit hierna toe aan de hand van de elementen van ons kijkvenster van 

uitvoeringskracht. 

 

Samenlevingsgericht werken: versterkt in bestuur en organisatie 

De besturingsfilosofie van beide gemeenten richten zich op nabijheid: zichtbaar en in contact 

met de samenleving. De afgelopen jaren is dat niet alleen een bestuurlijke ambitie geweest, 

maar zijn er in de organisatie ook forse stappen gezet om dit dagelijkse praktijk te maken. 

Via gebiedsgericht werken (buurtmannen en buurtvrouwen) en met diverse 

programmaregisseurs, projectleiders en teamcoaches is gewerkt aan omgevingsbewust 

werken en handelen. Dat is overigens nog volop in ontwikkeling en daarmee een strategisch 

speerpunt voor de komende jaren.  
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NoaberKRACHT Noaberkracht uitdagingen 

Overeenkomstig DNA en profiel van 

Dinkelland en Tubbergen 

Behoud leefbaarheid en voorzieningen 

Steun voor Noaberkracht, bestuurlijk en 

ambtelijk 

Uiteenlopende geografische oriëntatie 

inwoners Tubbergen en Dinkelland 

Aansluiting tussen energieke kernen en 

besturingsfilosofie is versterkt 

Organisatorische impact van 

samenlevingsgericht werken 

Grote mate van congruentie in 

samenwerkingsverbanden 

Balans tussen harmonisatie en ruimte voor 

maatwerk 

Bedrijfsvoering op orde Onzekerheid over financiële situatie 

Programmatische aanpak ontwikkeling 

organisatie 

Koers volgend kabinet m.b.t. regionale 

samenwerking, toekomst Regio Twente 

Groeiende regionale betekenis Concurrentiepositie arbeidsmarkt 

 



 

Regionale samenwerking: Noaberkracht meer aanwezig en zelfbewust 

Zowel op het niveau van beleid als op het niveau van bedrijfsvoering is Noaberkracht 

inmiddels meer een speler dan in 2018 het geval was. De basis van Noaberkracht zelf is meer 

op orde gekomen en daarmee is er ruimte ontstaan om op onderdelen bij te dragen aan 

regionale vraagstukken en zelfs mensen uit de organisatie uit te lenen aan buurgemeenten. 

De transitie die de Regio Twente doormaakt biedt aanknopingspunten om dit de komende 

jaren verder te ontwikkelen. 

 

Bestuurlijke slagkracht: in nieuwe fase aanbeland 

Onderdeel van het hebben van een gezamenlijke ambtelijke organisatie is dat de relatie 

tussen bestuurders op portefeuillehoudersniveau van belang blijft voor de mate waarin al dan 

niet samen wordt opgetrokken (en de daaruit voortkomende capaciteitsvraag richting de 

organisatie). Naar aanleiding van de tussenevaluatie worden onder andere op maandag 

gezamenlijke portefeuillehoudersoverleggen gehouden.  

 

Na de integratiefase (focus op ‘basis op orde’, harmonisatie) is Noaberkracht in een nieuwe 

fase aanbeland. In de gesprekken hebben we gemerkt dat die bestuurlijk en ambtelijk iets 

anders wordt beleefd. Waar bestuurlijk naar voren komt dat het samen afstemmen en 

optrekken zich verder ontwikkeld heeft, wordt door medewerkers gewezen op de inspanning 

die nodig is om de gezamenlijkheid vorm te geven. Waar eindproducten (met name 

beleidsnota’s voor beide gemeenten veel overeenkomsten vertonen) vraagt het proces om 

daar te komen extra inspanning (als voorbeeld is onder andere gerefereerd aan de 

omgevingsvisies en de begrotingen). Verschil maken en maatwerk leveren is van belang voor 

een passende invulling van samenlevingsgericht werken. Daarbij is de balans met wat kan 

vanuit organisatorische mogelijkheden in kwantiteit en kwaliteit belangrijk. De indruk die wij 

hebben overhouden aan ons onderzoek is dat de organisatie momenteel tegen de grenzen 

van het haalbare begint te lopen. Daarbij tekenen we aan dat impact van de corona-crisis - 

zoals overal in gemeenteland - de zaken nog eens extra op scherp heeft gezet. 

 

Medewerkersbetrokkenheid: stille kracht 

Het Noaberkracht werken is nog altijd een krachtig instrument om mensen te behouden en 

aan te trekken. De groei en professionalisering van de organisatie heeft gemaakt dat er ook 

meer aandacht is voor onderlinge afstemming (‘tafels’). Het ziekteverzuim is laag, mensen 

werken relatief lang bij Noaberkracht, de trots en loyaliteit zijn zichtbaar aanwezig.  

 

Organisatorische gezondheid: kwetsbaar 

Het samenlevingsgericht werken en de daarvoor benodigde organisatieontwikkeling zorgt 

voor autonome druk. Het legt druk op zowel capaciteit (kwaliteit en kwantiteit) als houding 

en gedrag. Op dit punt heeft Noaberkracht zich de afgelopen jaren ontwikkeld, maar is nog 

niet op vlieghoogte. Te weinig medewerkers trekken op dit moment de kar. Aandachtspunten 

zijn verder het strategisch vermogen, rolvastheid, relatie tussen reguliere en 

programmatische processen en scope van het management. 
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Financiële gezondheid: onzeker 

De gemeenten staan er op dit moment financieel voldoende voor. De ontwikkelingen in de 

exploitatie en reserves van de gemeente Tubbergen en de exploitatie van de gemeente 

Dinkelland omgeven de financiële toekomst - binnen de strenge normen die we hebben 

gehanteerd - met onzekerheid. Dat geldt ten aanzien van de weerbaarheid, de stabiliteit en 

de flexibiliteit van de gemeentelijke financiën. 

3.2 Balans nog altijd positief 

In afbeelding 7 vatten we dit grafisch samen met een aanduiding in de tijd (situatie 2018, 

situatie 2020 en verwachting voor 2025 en verder). We benadrukken dat het hier gaat om 

onze duiding van de onderzoeksresultaten. Het is niet bedoeld als rapport, maar als middel 

om het gesprek op te starten.  

 

Afbeelding 7: Duiding van de toekomstbestendigheid van Noaberkracht 
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 2018 2020 2025 Toelichting 

Samenwerking     

Samenlevings 

gericht werken 

   Besturingsfilosofie krijgt steeds 

meer vorm 

Regionale 

samenwerking 

   Regionale positie versterkt, kansen 

voor verdere ontwikkeling binnen 

Transitie Regio Twente 

Motivatie     

Bestuurlijke 

slagkracht 

   Vraagt aandacht: balans in 

bestuurlijke ambities en 

uitvoeringskracht organisatie 

Medewerkers 

betrokkenheid 

   Loyaliteit, lage uitstroom 

Hulpbronnen     

Organisatorische 

gezondheid 

   Vraagt aandacht: capaciteit 

(omvang en kwaliteit) i.r.t. 

samenlevingsgericht werken 

Financiële 

gezondheid 

   Vraagt aandacht: begroting, 

reserves onder druk, onzekere 

financiële vooruitzichten 

 



 

 

Op basis van ons onderzoek en met de kennis van nu, achten wij Noaberkracht 

toekomstbestendig. Althans, voor de komende jaren. Hoe lang Noaberkracht 

toekomstbestendig zal zijn, hangt af van ingrepen die de financiële en organisatorische 

gezondheid bevorderen. 

De financiële gezondheid wordt in belangrijke mate in Den Haag bepaald. Via diverse kanalen 

wordt door de gemeenten stevig gelobbyd voor reële budgetten voor gedecentraliseerde 

taken. Aanvullende mogelijkheden die we zien om verder te werken aan de financiële 

gezondheid, zijn het verhogen van de inkomsten (lokale belastingen), snijden in 

voorzieningen, nieuwe efficiencyslag in de bedrijfsvoering van Noaberkracht en het bijstellen 

van bestuurlijke ambities. 

Als we de mogelijkheden bekijken dan verhoudt het bezuinigen op lokale voorzieningen zich 

ons inziens slecht met de opgave om de leefbaarheid op peil te houden. De netto 

investeringsquote in de periode 2016 - 2019 ligt in beide gemeenten al (iets) onder het 

landelijk gemiddelde, zo blijkt uit de Monitor Financiële Conditie Gemeenten van de VNG 

(2020). Er is in beide gemeenten sprake van onbenutte belastingcapaciteit. In hoeverre deze 

kan worden ingezet is een vraagstuk voor politiek en kiezers.  

Een nieuwe efficiencyslag in de organisatie lijkt ons lastig, gezien de efficiencyslag die na de 

vorming reeds is doorgevoerd, de nieuwe taken waar nog uitvoering aan moet worden 

gegeven (Klimaatakkoord en Omgevingswet) en de al relatief krappe formatie.  

Op het punt van de concurrentiepositie zien we mogelijkheden om de aantrekkingskracht van 

Noaberkracht nog sterker te vermarkten. Daarnaast is het opportuun om binnen de 

mogelijkheden van de waarderingssystematiek om de waardering van samenlevingsgericht 

werken beter te waarderen.  

Alles overziend zien wij als belangrijkste knop binnen de eigen invloedssfeer die van de 

bestuurlijke ambities. Die beïnvloeden zowel de financiële als de organisatorische gezondheid. 

Ons inziens bepalen de besturen dan ook hoe (lang) toekomstbestendig Noaberkracht is. Hoe 

meer nadruk bestuurders leggen op onderscheidende ambities en maatwerk en mogelijk ook 

‘eigen’ organisatieonderdelen, hoe ingewikkelder het wordt voor de organisatie om daar - 

binnen de geschetste context van complexe nieuwe maatschappelijke opgaven, financiële 

onzekerheden, organisatieontwikkeling en arbeidsmarkt - uitvoering aan te geven. 
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H4 | Scenario’s voor ontwikkeling 

 

Op basis van het onderzoeken komen we tot de conclusie dat het opportuun is om de klokken 

politiek-bestuurlijk opnieuw gelijk te zetten. Missie en visie staan nog steeds stevig, de 

operationalisering vraagt aandacht. De hamvraag is: Hoe komen we, in het licht van de 

voorliggende opgaven en gewijzigde omstandigheden, tot een balans tussen eenheid en 

verscheidenheid, zodat we de komende jaren optimaal invulling kunnen blijven geven aan het 

samenlevingsgericht werken? 

4.1 Vertrekpunt: gedeelde waarden voor samenwerking 

In het nadenken over de ontwikkeling van Noaberkracht kan de samenwerking verder 

bouwen op een aantal belangrijke waarden die worden gedeeld door beide besturen, te 

weten: 

 

● Bestuur en organisatie die dichtbij de samenleving staan, herkenbaar zijn en de 

identiteit van de gemeenschappen versterken en verbinden 

● Organisatie die in sturing en competenties ingericht is op van buiten naar binnen 

werken en de gemeentebesturen kan helpen prioriteren en programmeren 

● Dienstverlening die efficiënt, steeds meer digitaal maar persoonlijk en dichtbij is 

georganiseerd  

● Functionele samenwerking met partners in de regio op basis van gedeelde opgaven 

(kwaliteit, kosten, kwetsbaarheden, o.a. bij hoogcomplexe vraagstukken of 

schaalvoordelen)  

 

De risico’s en opgaven die spelen bij een eventuele uitbreiding van de samenwerking zijn in 

beeld bij de besturen. 

 

4.2 Drie scenario’s voor vernieuwd perspectief 

Na de tussenevaluatie in 2018 is er op onderdelen geïnvesteerd en versterkt. Het 

Noaberkracht werken vereist ook Noaberkracht besturen. De opgave is een duurzame balans 

te (her)vinden in bestuurlijke ambities en uitvoeringskracht, in de context van het 

samenlevingsgericht werken, de ambities van beide gemeentebesturen en de (financiële) 

onzekerheden. We schetsen drie scenario’s om daar invulling aan te geven.  
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Noaberkracht als gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie 

● PIJOFACH-taken en backoffice dienstverlening samen 

● Strategie en beleid vanuit eigen organisaties, samenlevingsgericht besturen 

en werken vanuit eigen organisaties, frontoffice dienstverlening vanuit eigen 

locaties  

● Informele afstemming over beleid en strategie 

● In dit model is toetreding van nieuwe deelnemers opportuun met het oog op 

beheersing van de kosten en het reduceren van kwetsbaarheid 

(schaalvoordelen) 

 

Hernieuwde werkorganisatie (kiezen en investeren, uitvoeringskracht) 

● Bestaande samenwerking voortzetten 

● Daarbinnen bestuurlijke herijking met als doel het opnieuw in balans 

brengen van de besturingsfilosofie, bestuurlijke ambities en 

uitvoeringskracht van de organisatie. Voorbeeld: keuze voor meer eenheid in 

strategie en beleid (met minder capaciteit voor beleidsmatige rollen) om 

meer ruimte te creëren voor uitvoering van samenlevingsgericht werken en 

maatwerk. Daarbij moet worden overwogen dat meer eenheid in strategie en 

beleid extra bestuurlijke en politieke afstemming vergt. 

● Werkorganisatie Noaberkracht verder doorontwikkelen conform 

Programmaplan Ontwikkeling. 

 

Aanbieder in de regio (met mogelijk groeimodel samenwerking)  

● Vertrekpunt in dit scenario is de transitie van de Regio Twente waarbinnen 

samenwerkingsverbanden van coalitions of the willing ontstaan, zowel in 

bedrijfsvoering, reguliere taken als beleidsmatig. Gebleken is dat de positie 

van Noaberkracht in regionaal verband groeiende is 

● Functionele en ad hoc samenwerking wordt gericht ingezet om de 

uitvoeringskracht van Noaberkracht duurzaam te borgen.  

● Bij gebleken succes kan samenwerking worden geformaliseerd, waarbij 

uiteindelijk een of meer partners toe kunnen treden tot de ambtelijke 

werkorganisatie.  

 

 Afbeelding 8: Scenario’s voor de ontwikkeling van Noaberkracht 

 

We hebben het perspectief van een bestuurlijke fusie, conform onze opdracht, buiten de 

scenario’s gehouden. Door een enkeling is dat perspectief wel aangekaart, als onvermijdelijk 

en noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven. Anderen hebben uitgesproken dat dit, net 

als bij de start van Noaberkracht, nog steeds onwenselijk is. Overwogen kan worden om 

bestuurlijke fusie als vierde scenario in de discussie te brengen, als uitvloeisel van scenario 

bijschalen (fusie met twee partners) en opschalen (fusie met meer partners). 
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4.3 Kapstok voor verdiepend gesprek 

Aan de hand van de aangereikte scenario’s en de criteria die gelden bij samenwerking kan 

het gesprek over de ontwikkeling van Noaberkracht verder vorm krijgen. De scenario’s 

kunnen daarin worden voorzien van scores op de criteria. Vanzelfsprekend dient dit niet als 

invuloefening waarna een perfect scenario ontstaat. Het gaat veeleer om de achterliggende 

argumentatie, verdieping en uiteindelijk de weging. Elk scenario kent immers voor- en 

nadelen. Door plussen en minnen aan te geven en mogelijkheden te benoemen om de 

minnen te mitigeren ontstaat een beeld van het meest wenselijke perspectief.  

 

 

Afbeelding 9: Kapstok voor het gesprek over de gewenste ontwikkeling 

 

Ons is binnen onze opdracht niet gevraagd om een inhoudelijk advies te geven over een 

voorkeursscenario. Wel willen we op basis van het onderzoek meegeven dat we een keuze 

wel noodzakelijk achten. Niet voor de korte termijn - Noaberkracht draait op de huidige basis 

nog wel een paar jaar verder - maar voor de langere termijn. Behoud van uitvoeringskracht 

van Noaberkracht is noodzakelijk om de komende jaren met inwoners te kunnen blijven 

werken aan de leefbaarheid van kernen en buurtschappen van Dinkelland en Tubbergen. 

 

De oprichters van Noaberkracht zijn er niet meer. Het waarom van Noaberkracht is toe aan 

een herijking vanuit de spelers van nu. We adviseren beide gemeentebesturen en het bestuur 

van Noaberkracht om met elkaar in de loop van 2021 tot overeenstemming te komen over de 

ontwikkelrichting en de impact op de onderscheiden criteria. Dit als voorbereiding op en 

collectieve basis voor de nieuwe periode na de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
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 Terugschalen Bijschalen Opschalen 

Samenlevingsgericht    

Identiteit (kleur lokaal)    

Positie in de regio    

Positie op de arbeidsmarkt    

Kosten (efficiency)    

Kwaliteit (effectiviteit)    

Kwetsbaarheid    

Klantgerichtheid (dienstverlening)    
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Bijlage | Ervaringen van elders 
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MER (Servicecentrum) Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 

Gestart in 2013, gestart met Omgevingsdienst en daarna Sociaal 

domein. Sinds 2017 ook onderdelen Bedrijfsvoering 

(was als eerste beoogd) 

Verzorgingsgebied  74.000 inwoners (gemeenten variëren van 20.500 tot 

31.600 inwoners) 

Profiel: Plattelandsgemeenten tussen Roermond en 

Sittard-Geleen 

Juridische vorm en governance Gemeenschappelijke regeling, DB met burgemeesters, 

AB met wethouders, directie bestaat uit 

gemeentesecretarissen (‘Zware GR, lichte 

aansturing’). Opdracht-opdrachtnemerschap 

zoektocht.  

Terreinen waarop samengewerkt 

wordt 

1. Omgevingsdienst (VTH) 

2. Sociaal Domein (doelgroepenvervoer, 

leerlingenvervoer, wijkteams, Wmo). 

3. Bedrijfsvoering (DIV, Financiën, I&A, 

Personeelszaken) 

 

Niveaus van samenwerking ● Bedrijfsvoering op onderdelen volledig samen. 

Omgevingsdienst (VTH). Sociaal domein 

uitvoering/backoffice. Dienstverlening gebeurt 

vanuit eigen servicecentra. 

● Beleid zit nog grotendeels bij gemeenten zelf, wel 

afstemming t.b.v. Omgevingsdienst en Sociaal 

domein.  

● Strategie bij gemeenten zelf. 

 

Besturings- en 

managementfilosofie 

‘Professionals in service dichtbij’.  

 

Criteria bij 

uitbreidingsvraagstukken 

Nieuwe taken: vanuit de 5 k’s 

Nieuwe gemeenten: niet aan de orde  

Impact (regionale) bestuurskracht Niet bekend 
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OWO samenwerking Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 

Gestart in 2011, begonnen met vier verkennende sporen: 

1. samenvoegen van uitvoerende organisatieonderdelen  

2. beleidsmatig samenwerken  

3. samen extern optrekken  

4. ontwikkelen gezamenlijke bestuurs- en organisatiecultuur  

Verzorgingsgebied Circa 80.000 inwoners 

Juridische vorm en 

governance 

Bestuursconvenant ‘Strategische samenwerking’  2015. 

Werkgevers- en huisvestingrol ligt bij een van de gemeenten, 

aansturing door OWO directie (drie gemeentesecretarissen). 

Regiegroep: drie burgemeesters en drie 

gemeentesecretarissen. Gezamenlijke poho’s wethouders.  

Terreinen waarop 

samengewerkt wordt 

Drie afdelingen zijn samengevoegd tot ‘OWO afdelingen’ 

(aansturing door een van de afdelingshoofden uit de 

gemeenten): 

● Bedrijfsvoering  

● Beheer en registratie  

● VTH 

Niveaus van 

samenwerking 

● Bedrijfsvoering (I&A, DIV, Financiële administratie, 

Personeelsadministratie, Inkoop, verzekeren, business 

intelligence), Beheer en Registratie (backoffice Sociaal 

Domein, Geo)  

● Beleid en strategie: afstemming, per beleidsveld wordt 

gekeken  

Besturings- en 

managementfilosofie 

“Kracht onder de motorkap”  - “Drie gemeenten die door 

samenwerking zelfstandig blijven” - “Eigen identiteit” 

Een gemeente zit zelf aan het stuur en bepaalt hoe ze een 

opgave oppakt. Dat kan apart van elkaar, maar waar mogelijk 

reizen ze samen. Kenmerkend voor OWO is dat de eigen 

identiteit voorop staat. Dit is samen met het streven naar 

efficiëntie een continu spanningsveld. Het samenwerken blijft 

een groei- en leerproces. 

Criteria bij 

uitbreidingsvraagstukken 

Gestart met Ooststellingwerf en Weststellingwerf, later heeft 

Opsterland zich daarbij gevoegd. Leidde tot extra complexiteit 

in verhoudingen, cultuur en sturing. Ambtelijke fusie als 

groeimodel. De drie zijn voor elkaar ‘preferente partners’ bij 

(nieuwe) beleidsmatige ontwikkelingen en opgaven 

Vier K’s als basis. 

Impact (regionale) 

bestuurskracht 

Niet bekend. Kritisch rapport Rekenkamer (2019) over 

meetbaarheid effecten samenwerking (geen nulmeting) 
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Drechtsteden  

Gestart in 2006, toetreding Hardinxveld-Giessendam was 2018 (besluit 

genomen in 2015). Drechtsteden begon qua takenpakket 

klein, uitgebreid met 7 ‘dochters’ (inkoopbureau, stafbureau, 

belastingen, onderzoek, sociale dienst, servicecentrum, 

regiogriffie) 

Verzorgingsgebied 289.000 inwoners 

Juridische vorm en 

governance 

Gemeenschappelijke Regeling, gezamenlijke 

uitvoeringsorganisatie. Afvaardiging gemeenteraadsleden: 

vormen Drechtraad. 

Terreinen waarop 

samengewerkt wordt 

Wonen, werken, bereikbaarheid, energie, sociaal, uitvoering, 

bedrijfsvoering (servicecentrum), onderzoek 

Niveaus van 

samenwerking 

● Strategisch, tactisch, operationeel. Bij gemeenten zelf 

zitten nog verbinders/contactambtenaren. Er zijn ook een 

aantal ‘meervoudig lokale taken’ die nog bij gemeenten 

liggen (o.a. Regionale Ontwikkelmaatschappij). 

● Lokaal maatwerk wordt weer belangrijker.  Er ligt nu een 

principebesluit dat er vanaf 2022 voor moet zorgen dat 

Dordrecht van een aantal dochters eigenaar wordt en 

gaat leveren aan de andere gemeenten. Op het gebied 

van Bedrijfsvoering en Sociaal Domein komen de taken 

grotendeels weer bij de gemeenten te liggen.  

Besturings- en 

managementfilosofie 

‘Samen stad aan het water’. Beweegt zich naar flexibele 

netwerksamenwerking. “Inhoud stuurt beweging”  

Criteria bij 

uitbreidingsvraagstukken 

● Effectiviteit en robuustheid, efficiency en kosten, kwaliteit 

en identiteit, flexibiliteit, democratische legitimering, 

transparantie en draagvlak, duurzaamheid 

(toekomstbestendigheid)  

● Er worden impactanalyse gemaakt voor ontvangende en 

toetredende partij (inhoud, governance, organisatie, 

financiën) 

● Toetreders betalen transitiekosten, evenals 

uittredingskosten andere GR’en. Verplicht basispakket, 

geen cafetariamodel. Gestandaardiseerd.  

● Bestuurlijke aansturing, efficiency en lokaal maatwerk 

zijn voor de komende jaren pijlers 

Impact (regionale) 

bestuurskracht 

Beperkt, diverse commissies pleiten voor fusie tot Drechtstad. 

Alleen sociaal domein en bedrijfsvoering leveren gewenste 

resultaten. Wonen, werk en bereikbaarheid zijn weer lokaal 

georganiseerd (2019) 

 



 

 

 

Colofon  
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