Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten
De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten,
IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Zeist

Constaterende dat,


met de Wet Afschaffing Plusregio’s per 1-1-2015 de wettelijk verplichte samenwerking in de
regio Utrecht (het voormalige BRU-gebied) is komen te vervallen en het Algemeen Bestuur van
BRU heeft besloten tot liquidatie van BRU over te gaan;



de gemeenten voortzetting van de samenwerking met de regiogemeenten en andere regionale
partners van groot belang vinden, zoals met andere overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen,
zorginstellingen en woningcorporaties;



de ultieme schaal van samenwerking in de regio Utrecht niet bestaat, omdat iedere uitdaging of
maatschappelijk probleem zijn eigen schaal kent, maar dat deze gemeenten voor inwoners en
bezoekers wel één daily urban system vormen;



de gespreksronde in gemeenteraden (maart/april 2015) nav het advies “we zijn gisteren
begonnen” (februari 2015) aanleiding geeft tot het aangaan van een lichtvoetig regionaal
samenwerkingsarrangement.

Overwegende dat,


de samenhang tussen een leefbare, duurzame, economische, ruimtelijke en sociale ontwikkeling
van groot belang is en blijft in de regio Utrecht;



de bestuurlijke opgave voor dit gebied vraagt om slagvaardig overheidsoptreden, waarvoor het
nodig is dat gemeenten kennis en ervaring met elkaar delen (lichtvoetig samen weten), zoeken
naar oplossingen voor gemeentegrens overstijgende problemen (flexibel samen denken) en waar
nodig gelijkluidende besluiten nemen en deze samen uitvoeren (slagvaardig samen werken);



flexibiliteit in samenwerking het mogelijk maakt dat 'samen weten, denken en werken' kan met
de tien gemeenten die samen het stedelijke gebied Utrecht vormen, maar ook met minder of
met andere gemeenten. Steeds wordt gestreefd naar samenwerking op een schaal die past bij de
onderhavige problematiek;



gemeenten al enige tijd met elkaar praktijkervaring hebben opgedaan met deze wijze van
netwerksamenwerking in het tijdelijk arrangement U10;



de gemeenteraad altijd geconsulteerd wordt over het aangaan en de voortgang van
gemeentelijke samenwerking en over de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële consequenties
hiervan;



het aangaan van een bestuursconvenant een bevoegdheid is van het college;

1

Besluiten als volgt:
Met de ondertekening van dit convenant gaan de gemeenten in de regio Utrecht een overeenkomst
aan over de wijze van samenwerken. Onder de regio Utrecht worden de gemeenten Bunnik, De Bilt,
Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Zeist, verstaan.


Doel van deze samenwerking is het samen verkennen van gemeenschappelijke onderwerpen en
belangen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities formuleren en gezamenlijk
activiteiten ondernemen.



Hierbij zal tevens netwerksamenwerking met overige partners worden aangegaan.



De samenwerking in de Utrechtse regio is vanaf de start van deze overeenkomst primair gericht
op de volgende werkvelden: economie, ruimtelijke ontwikkeling, wonen, sociaal domein,
energietransitie. Desgewenst kan ook op andere terreinen gemeentelijke samenwerking worden
aangegaan.



Gemeenten kunnen samenwerking aangaan rond vraagstukken over beleid, uitvoering en
bedrijfsvoering. De aard van deze samenwerking verschilt per vraagstuk en desgewenst kunnen
hierover per werkveld door gemeenten aparte overeenkomsten worden gesloten, zoals het
convenant inzake Verkeer en Vervoer (U9).

Bestuurlijke coördinatie en betrokkenheid gemeenteraden


Bestuurstafels per werkveld, overleggen van de wethouders van de tien gemeenten, vormen de
bestuurlijke kern van de U10 netwerkorganisatie. Samenstelling, frequentie, inhoud , werkwijze
en trekkerschap worden aan deze bestuurstafel zelf geregeld. De bestuurstafels maken jaarlijks
een gezamenlijk werkprogramma, dat in het Bestuurlijk Coördinatie Overleg wordt vastgesteld.



Een Bestuurlijk Coördinatie Overleg komt tenminste twee keer per jaar bijeen en bestaat uit een
combinatie van trekkers van Bestuurstafels en burgemeesters. In dit overleg reflecteren de
deelnemers in de U10 op de samenwerking. Tenminste één lid van elk college van B&W kan
deelnemen aan dit overleg. Het voorzitterschap van dit overleg wordt vervuld door de
burgemeester van Utrecht.



Voor elk domein waarvoor dat gewenst wordt, kan te allen tijde een bestuurstafel worden
ingericht, waar de wethouders en soms ook burgemeesters aanschuiven. Door de deelnemers
worden aan deze tafels initiatieven bedacht, verkend of doorontwikkeld.



Aan de bestuurstafels wordt tevens - waar mogelijk of nodig - de aansluiting bij andere
bestuurlijke overleggen zoals de Economic Board Utrecht, het bestuurlijk overleg Noordvleugel
en het overleg tussen rijk, provincie en regio over (bijvoorbeeld) het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT overleg) besproken.



In deelnemende gemeenten bepaalt iedere gemeenteraad zélf op welke wijze hij zijn invloed in
de samenwerking organiseert. De colleges geven daartoe maximaal mogelijkheid door in hun
samenwerking informatie-uitwisseling, agendasetting en ontmoeting met en tussen raden te
organiseren. Dat kan in U10-café's, de jaarlijkse Regionale Assemblée en door middel van andere
bijeenkomsten.
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Bij de vaststelling van richtinggevende documenten, zoals het jaarlijkse werkprogramma, voor de
samenwerking in het gebied organiseren colleges tijdig inbreng/kaderstelling door hun raad en
vragen in voorkomende gevallen toestemming aan hun raad om besluiten hierover te nemen.



De colleges spreken de intentie uit om - waar mogelijk - regionale voorstellen en beslispunten
eensluidend en gelijktijdig voor te leggen aan de raden. Besluiten die afzonderlijke gemeenten
aangaan worden genomen in colleges van B&W en gemeenteraden. Voorgenomen besluiten
vinden via de bestuurstafels en/of het directienetwerk hun weg naar afzonderlijke colleges en/of
gemeenteraden.



De colleges verplichten zich om, vanuit de bestuurstafels en andere relevante organen, de
deelnemende gemeenteraden optimaal in staat te stellen om zich uit te spreken over
voorgenomen beleid en activiteiten op regionaal niveau, te besluiten over de gemeentelijke
deelname en bijdrage daaraan en te controleren in hoeverre de lokale inbreng op regionaal
niveau is geëffectueerd. Hiervoor kan de bespreking van jaarlijkse werkprogramma annex
voortgangsrapportage over de U10 worden gebruikt.



Ieder college is en blijft zelf verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de raad. Met dit
convenant wordt niet beoogd om op enigerlei wijze afbreuk te doen aan de rollen, taken en
bevoegdheden die door de Wet zijn toegekend aan de verschillende gremia binnen het
gemeentebestuur.

Ambtelijke organisatie


Op regionaal niveau wordt gewerkt met een klein procesteam dat de samenwerkende
gemeenten aan de bestuurstafels ondersteunt, projecten leidt, programmasecretariaat voert,
bijeenkomsten organiseert en in algemene zin procesondersteuning levert. Het procesteam
onderhoudt en bouwt een netwerk op in de gemeenten en met maatschappelijke platforms.



De gemeente Utrecht levert de menskracht voor het procesteam die in het bedrijfsplan U10 is
bepaald. Het procesteam is gehuisvest in het stadskantoor van de gemeente Utrecht. Bij de
inhoudelijke aansturing van het team wordt de gemeentesecretaris van Utrecht terzijde gestaan
door een werkgeverscommissie van 3 gemeentesecretarissen.



Het Bestuurlijk Coördinatie Overleg, de bestuurstafels en het directienetwerk kunnen zich laten
ondersteunen door ambtelijke werkgroepen en het procesteam.



Het directienetwerk U10 wordt gevormd door de gemeentesecretarissen. Ambtelijke
betrokkenheid vanuit de gemeenten is essentieel. Daarom zorgen de gemeentesecretarissen van
de aangesloten gemeenten voor de beschikbaarheid van voldoende kwaliteit en capaciteit in hun
eigen organisaties voor de ambtelijke werkgroepen, projecten en activiteiten.

Financiën
Alle deelnemende gemeenten dragen financieel bij aan de uitvoering van dit bestuursconvenant
door jaarlijks een bedrag van € 1,20 per inwoner beschikbaar te stellen en over te dragen aan de
gemeente Utrecht.
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Voortgang en evaluatie


De gemeente Utrecht maakt jaarlijks een verslag ten behoeve van het Bestuurlijk Coördinatie
Overleg. Dit verslag wordt gedeeld met de colleges, die individueel bepalen hoe zij dit met hun
gemeenteraad delen.



Iedere twee jaar vindt een evaluatie van de samenwerking plaats. Eind 2016 wordt de eerste
evaluatie van de samenwerking op basis van dit bestuursconvenant uitgevoerd.



Deze evaluatie richt zich tenminste op de bestuurlijke samenwerking, de behaalde resultaten, de
organisatorische ondersteuning en de benodigde financiële bijdrage.

Algemeen


Dit convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking op 1 januari 2016.



Partijen spreken elkaar aan op naleving van dit convenant. Geschillen die voortvloeien uit dit convenant
worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.



Gemeenten kunnen te allen tijde met elkaar afspreken om dit convenant aan te passen, bijvoorbeeld naar
aanleiding van een tussentijdse evaluatie.



Individuele gemeenten die niet meer willen deelnemen komen in beginsel nog wel de aangegane
financiële verplichtingen na tot en met het jaar volgend op het jaar van opzegging.



In gezamenlijkheid kunnen de deelnemende gemeenten besluiten een buurgemeente uit te nodigen toe te
treden tot het U10 netwerk.
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