
 

 
  

 

 

 

Adviesrapport gemeente De Wolden 
  

 

 

 

 
 
 

 
 

Uitgevoerd door SE3 Consultancy, Drs. V.N. Gosselink-van Dijk  
In opdracht van Gemeente De Wolden, Epe, 6 november 2020 

  



  

Adviesrapport gemeente De Wolden         2 

Inhoudsopgave  
 

 

Inhoudsopgave 2 

1. Inleiding 3 

1.1 Aanleiding 3 

1.2 Doel en resultaat 3 

1.3 Randvoorwaarden 4 

1.4 Leeswijzer 4 

2. Hoofdvraag en onderzoek 5 

3. Bevindingen 7 

4. Conclusie 9 

5. Aanbevelingen 12 

Epiloog 14 

Bijlage 1 Verschillende vormen van samenwerking 15 

Bijlage 2  Afpraken als kader voor de SWO 16 

 

  



  

Adviesrapport gemeente De Wolden         3 

1. Inleiding 
Dit hoofdstuk biedt u inzicht in de aanleiding om tot onderzoek over te gaan en te komen tot 
voorliggend adviesrapport, alsmede het doel en de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd.  

1.1 Aanleiding  
De gemeenten De Wolden en Hoogeveen werken samen in de vorm van een Gemeenschappelijke 
Regeling voor beleid, uitvoering en de ondersteunende PIOFACH1-taken. De Samenwerkings-
Organisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) is in 2015 opgericht en kent een gelijke stem in het 
bestuur toe aan beide gemeenten.   
 
De gemeente Hoogeveen kampt de afgelopen jaren met financiële tekorten en ziet zich genoodzaakt 
om over te gaan tot vergaande bezuinigingen. In 2020 is een voorstel voor bezuinigingen door het 
college van Hoogeveen niet door de raad omarmd en heeft tot politieke onrust geleid. Met als 
gevolg het terugtreden van 2 wethouders en vervolgens een demissionair college. Nog voor de start 
van de zomervakantie zijn 2 informateurs aangesteld met de opdracht om uiterlijk eind augustus een 
sluitende meerjarenbegroting op te leveren en vervolgens een nieuw (zaken)college samen te 
stellen. Inmiddels is dit afgerond en is het nieuwe college van Hoogeveen op 8 oktober geïnstalleerd.  
 
Deze situatie heeft uiteraard ook de nodige impact op de SWO. In de afgelopen maanden is veel tijd 
en energie naar Hoogeveen uitgegaan, wat op korte termijn gelet op de ontwikkelingen aldaar 
logisch is, echter wel ten koste van de realisatie van de ambities bij De Wolden gaat. Daarnaast is het 
niet ondenkbaar dat – daar waar De Wolden en Hoogeveen gezamenlijk optrekken in beleid en 
uitvoering – De Wolden als gemeente negatieve effecten gaat ondervinden door de beoogde 
bezuinigingen in Hoogeveen.  
 
In het onderzoek is naast een inventarisatie van mogelijke gevolgen van de bezuinigingen vanuit 
Hoogeveen ook gekeken naar de potentiele verbeteringen ten aanzien zowel de vorm als de 
ondersteuning vanuit de samenwerking. 

1.2 Doel en resultaat 
Het doel van deze opdracht bestaat uit het in beeld te krijgen van de consequenties van de 
voorgenomen bezuinigingsmaatregelen vanuit Hoogeveen voor zowel de gemeente De Wolden als 
de SWO en daarnaast adviseren van het bestuur van De Wolden hoe geanticipeerd c.q. 
georganiseerd kan worden om ongewenste effecten ten aanzien van zowel beleid als uitvoering voor 
de SWO en de gemeente De Wolden te voorkomen, danwel zoveel als mogelijk te beperken.  
 
Resultaat dient te zijn dat De Wolden proactief kan handelen op (mogelijke) consequenties en 
(weer) zelf aan het stuur komt te zitten, opdat ook de belangen van De Wolden op zowel de korte als 
lange termijn gewaarborgd worden. Daarbij dient ‘het DNA van De Wolden’ te worden behouden en 
de ambities vanuit het college en de raad van De Wolden voldoende aandacht te krijgen vanuit de 
SWO. Om op die manier te voorkomen dat de lijn die Hoogeveen inzet, ongewenste effecten gaat 
hebben voor de gemeente De Wolden.   

 
1 PIOFACH is een acroniem binnen de bedrijfsvoering waarmee alle relevante bedrijfsvoeringselementen gebundeld zijn en 
staat voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. 
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1.3 Randvoorwaarden 

In de zomerperiode is vanuit de SWO ten behoeve van Hoogeveen een volledige lijst met alle 
mogelijkheden om te bezuinigen opgesteld. Vanuit deze lijst is de raad vervolgens tot een selectie 
gekomen, waarmee de bezuinigingsopdracht gerealiseerd kan worden. Formele besluitvorming 
heeft op het moment van schrijven nog niet plaatsgevonden, maar zal plaatsvinden begin december, 
tijdens de behandeling van de begroting 2021-2024 in Hoogeveen.  

Dit betekent dat het proces van definitieve invulling van de bezuinigingen nauw dient te worden 
gevolgd, om actualiteit en relevantie van de actie vanuit De Wolden te garanderen. In dit rapport is 
uitgegaan van de lijst die is meegenomen in de begroting 2021-2024 van Hoogeveen.   

Relevant om op te merken is dat het verschil in bestuurlijke cultuur tussen beide gemeenten ervoor 
zorgt dat sommige onderwerpen zoals gerapporteerd door de formateurs vanuit Hoogeveen ten 
aanzien van de SWO niet gelden voor De Wolden, omdat het bestuurlijke samenspel in De Wolden 
een ander karakter kent. 

Tenslotte is het belangrijk om te benoemen dat er in het verleden nooit sprake is geweest van enige 
ambitie rondom bestuurlijke samenvoeging van beide gemeenten en dat dit nog steeds geen 
onderwerp van gesprek is.  

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 vindt u de hoofdvraag, deelvragen en korte beschrijving van de onderzoeksopzet 
terug. Hoofdstuk 3 gaat in op de bevindingen die tijdens het onderzoek zijn opgedaan. Op basis 
daarvan zijn in hoofdstuk 4 de conclusies weergegeven. Tenslotte vindt u in hoofdstuk 5 de 
aanbevelingen voor zowel de korte als lange termijn. 

Heeft u weinig tijd? Dan adviseren wij u direct door te bladeren naar hoofdstuk 5. 

Wij wensen u veel leesplezier toe! 
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2. Hoofdvraag en onderzoek  
Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van kwalitatief onderzoek, waarbij een combinatie van 
deskresearch en fieldresearch is gehanteerd. Er is gestart met deskresearch en dat vormde de basis 
om meer richting en inhoud te geven aan het daarna uit te voeren kwalititatieve veldonderzoek.   

Door gespreksverslagen vast te leggen en overlap of juist verschillen te analyseren is tot verdere 
(data) analyse gekomen om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 

 

Hoofdvraag: 
Welke aanbevelingen zijn er ten aanzien van de samenwerking met Hoogeveen en daarmee de SWO 
en hoe komt De Wolden tot hernieuwde regievoering op de realisatie van de eigen ambities en het 
versterken van het DNA van De Wolden? 

 
 
Deelvragen: 

1. Welke maatregelen kan De Wolden nemen om ongewenste effecten door de bezuinigingen 
vanuit Hoogeveen te voorkomen? 

2. Waar liggen kansen voor De Wolden om gelijk op te trekken met Hoogeveen in de 
bezuinigingsopgave, opdat een structureel sluitende begroting (ook) voor De Wolden 
behouden blijft? 

3. Is de huidige vorm van samenwerking (SWO) nog passend bij de behoefte? 
4. Zijn er verbetermogelijkheden binnen de huidige samenwerking(svorm), de SWO? 

 
Het onderzoek is uitgevoerd in een aantal fasen: 

1. Deskresearch (1) 
De eerste fase, die gedurende de zomerperiode is uitgevoerd, bestond uit deskresearch en 
het inlezen in bestaande documentatie, zoals bijvoorbeeld relevante juridische en financiële 
(P&C) documenten, documentatie rondom de kostenverdeel systematiek en documenten 
die zijn opgesteld ten behoeve van de oprichting van de SWO. In deze fase heeft ook een 
verdiepend gesprek plaatsgevonden met de gemeentesecretaris2, om een beeld te krijgen 
van de (potentiële) problematiek en verwachtte impact van de bezuinigingen vanuit 
Hoogeveen ten aanzien van de SWO en/of De Wolden.  
In de maanden na de zomervakantie zijn alle stukken ten aanzien van de voorgenomen 
bezuinigingen van Hoogeveen steeds gedeeld met de onderzoeker, waarmee De Wolden 
inzicht, begrip én grip heeft gekregen op het proces vanuit de optiek van De Wolden. 
 

2. Inventarisatie bestuur en politiek 
Na de zomervakantie zijn interviews afgenomen van het college van B&W als collectief en 
met de leden individueel. Doel daarvan was om al gesignaleerde knelpunten, 
aandachtspunten én verwachtingen ten aanzien van de toekomst goed in beeld te krijgen. 
Ook is de burgemeester van Hoogeveen geinterviewd. Gelet op het demissionaire college en 
per 8 oktober aangetreden nieuwe college van Hoogeveen, is daar geen input opgehaald.  

 
 
 

 
2 De gemeentesecretaris vervult deze rol voor beide gemeenten en is daarnaast tevens directeur van de SWO. 
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3. Inventarisatie SWO 
Parallel aan stap 2 zijn diverse afdelingsmanagers, teamleiders en medewerkers van de SWO 
geinterviewd. Naast het ophalen van hun inschatting van impact en mogelijke consequenties 
van de voorgenomen bezuiningsmaatregelen, zijn daar ook al de eerste inzichten vanuit het 
onderzoek getoetst. Ook is ingezoomd op ontwikkelpunten die los staan van de 
bezuinigingen, maar 5 jaar na de opstart wel aandacht en doorontwikkeling vragen.   
 

4. Monitoring potentiële impact bezuinigingen Hoogeveen op De Wolden  
Gedurende het gehele traject is geschakeld met de kwartiermaker van Hoogeveen, die het 
proces van het opstellen van het overzicht van potentiële bezuinigingen heeft begeleid 
(naast het vormen van een nieuw (zaken)college), op weg naar een sluitende begroting. Na 
de zomervakantie lag er een complete opsomming van alle mogelijkheden om bezuinigingen 
te realiseren, mét een korte uitwerking per item, opgesteld vanuit de SWO.  
Deze bezuinigingsmogelijkheden zijn in de raad van Hoogeveen behandeld. Daar is gekomen 
tot een lijst die wordt verwerkt in de programmabegroting 2021-2024 en die bij realisatie 
leidt tot een structureel sluitende begroting. Dit geheel is tijdens de aanstelling van het 
nieuwe college aan hen meegeven. Definitieve en formele vaststelling in de Raad moet nog 
plaatsvinden tijdens besluitvorming rondom de begroting, begin december.  
 
Voor iedere bezuinigingsmaatregel is vanuit het onderzoek geinventariseerd of deze voor De 
Wolden ook gevolgen heeft of zou kunnen hebben. En vervolgens of er daarom maatregelen 
gewenst zijn. Ook is gekeken of er maatregelen zijn waarin De Wolden mee kan en zou 
willen gaan. Deze afweging is - na een eerste schifting door de onderzoeker - samen met de 
collegeleden gemaakt. Daarbij is het belangrijk om te benoemen, dat ten aanzien van de 
doorontwikkeling van het Sociaal Domein al besloten was om daarin gezamenlijk op te 
trekken. Items die vanuit de bezuinigingen Hoogeveen betrekking hebben op het sociaal 
domein, worden daarom aan die opgave toegevoegd (zie in de conclusie onder ‘sporen’). 
 

5. Terugkoppeling 
Tussentijdse terugkoppeling heeft mondeling en via korte powerpoint presentaties 
plaatsgevonden en daar waar sprake is van ‘laaghangend fruit’, is direct tot advisering 
omtrent actie overgegaan. 
 

6. Presentatie bevindingen en advies 
In dit rapport treft u tenslotte de bevindingen, conclusie en het aanbevelingen voor het 
vervolg aan. 
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3. Bevindingen 
Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat vrijwel iedereen vanuit zijn eigen rol en achtergrond 
dezelfde typen onderwerpen aankaartte, die om aandacht vragen. Een aantal veroorzaakt door de 
voorgenomen bezuinigingen vanuit Hoogeveen en daarnaast meerdere onderwerpen die daar 
(deels) los van staan en passen binnen de doorontwikkeling van de SWO.  

Daarbij mag zeker benoemd worden dat het management van de SWO de door de formateurs 
geconstateerde verbeterpunten die betrekking hebben op de SWO direct heeft opgepakt. Zij hebben 
in beeld gebracht wat er nodig is in de doorontwikkeling van de organisatie, om de genoemde 
constateringen op te lossen. Hiermee nemen zij zelf de regie in handen om de gewenste 
doorontwikkeling vorm te geven. Een conceptversie is inmiddels gedeeld met de beide colleges 
(‘Plan van aanpak doorontwikkeling SWO-fase 1’). Vanuit (overigens beide) gemeenten is 
aangegeven dat zij de behoefte hebben om dat met elkaar door te spreken en gezamenlijk te komen 
tot een gedragen versie. Dit past qua tijdpad binnen de doorontwikkeling van de SWO zoals ook uit 
dit onderzoek gewenst is gebleken.  

Om het overzicht te kunnen behouden, zijn hieronder de bevindingen weergegeven, zonder dat een 
splitsing is gemaakt in ‘gevolgen bezuinigingen Hoogeveen’ en ‘gevolgen doorontwikkeling SWO’.  

1. De situatie in Hoogeveen leidt in de afgelopen maanden tot onrust binnen de SWO, omdat 
onzeker is welke consequenties de bezuinigingen zullen hebben voor het personeel.  

2. Een pure vertegenwoordiger/belangenbehartiger vanuit De Wolden wordt gemist, zowel ten 
behoeve van de gemeente zelf als in het samenspel met de SWO.  

3. Collegevergaderingen bevatten soms onderwerpen van vertrouwelijke aard en het is 
gewenst om daar een onafhankelijke en uitsluitend voor De Wolden opgestelde 
belangenbehartiger c.q. adviseur bij aanwezig te laten zijn. Een dergelijke 
belangenbehartiger is daarnaast ook in de positie om actie te ondernemen, wanneer het op 
enig vlak schuurt in de samenwerking met c.q. dienstverlening vanuit de SWO. 

4. Binnen de huidige SWO is vrijwel niet terug te zien uit welke gemeente de collega’s van 
oorsprong zijn overgekomen, daarmee kan de samenvoeging op dat onderdeel zeker 
succesvol genoemd worden. 

5. Er zitten verschillen in de samenleving – het DNA - van De Wolden en Hoogeveen. Dit heeft 
zijn weerslag op de manier waarop de gemeentelijke organisatie die samenleving kan/dient 
te faciliteren en daarmee ook wat er van de medewerkers binnen de SWO verwacht wordt. 
Dit cultuurverschil is geen expliciet onderwerp van gesprek binnen de SWO, waardoor De 
Wolden niet altijd het gevoel heeft dat ‘gehandeld wordt vanuit het DNA van De Wolden’. 
Wat vervolgens leidt tot een gevoel van verlies aan kwaliteit richting de samenleving.  

6. Het grootste deel van de medewerkers van de SWO is voor beide gemeenten werkzaam. Een 
klein deel is specifiek aan het werk voor De Wolden danwel Hoogeveen, maar valt wel 
binnen de salarissom van de SWO. Er zijn slechts enkele uitzonderingen in de vorm van 
functies de direct aan de gemeenten worden doorbelast, zoals bijvoorbeeld de 
bedrijfscontactfunctionaris en griffie.  

7. Doordat een deel van de SWO in De Wolden is gehuisvest en een (groter) deel in 
Hoogeveen, ontstaat voor sommige taakgebieden behoefte aan meer verbinding met 
relevante medewerkers en zeker met het management. Ook inhoudelijk verloopt het 
zogenaamde ‘bestuurlijk – ambtelijk samenspel’ niet altijd volledig naar wens en vraagt 
doorontwikkeling. 
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8. De huidige manier van werken waarbij drie sturingsmechanismen met elkaar worden 
gecombineerd (programma-, project- en lijnsturing), werkt niet altijd zoals beoogd. Er 
bestaat onduidelijkheid over eindverantwoordelijkheid en aanspreekpunten. Het lijkt erop 
alsof het concept (nog) niet voldoende doorleefd is om tot een optimaal samenspel tussen 
programma’s, projecten en lijn te komen.  

9. De kosten verdeel systematiek is in 2017 uitgebreid geëvalueerd en lijkt nog altijd goed recht 
te doen aan de werkelijk verdeling van tijd en geld over beide gemeenten. Ook worden de 
verdeelsleutels (welk % van de kosten wordt aan welke gemeenten doorbelast) jaarlijks 
herzien op basis van de werkelijke tijdsbesteding. Daarmee wordt actualiteit van de 
kostenverdeling gewaarborgd. 

10. Net als voor iedere andere gemeente is het ook voor De Wolden een uitdaging om tot een 
structureel sluitende begroting te komen en deze te behouden. Op een aantal taakgebieden 
– waaronder het sociaal domein – ligt hier een kans om gezamenlijk met Hoogeveen op te 
treken en tot een gebalanceerd(er) uitgavenpakket te komen. Deze beweging is reeds 
ingezet doordat beide gemeenten samenwerken in het traject om tot doorontwikkeling van 
het sociaal domein te komen (‘transformatie sociaal domein’). 

11. Er zijn wel verbeteringen gewenst binnen de SWO, in het bestuurlijk-ambtelijk samenspel 
SWO-De Wolden en in de bestuurlijke samenwerking tussen De Wolden-Hoogeveen. U vindt 
deze terug in de lijst met aanbevelingen.   

12. De noodzaak om voor iedere gemeente een eigen concerncontroller aan te stellen kan in het 
onderzoek niet onderbouwd noch ontkracht worden. Het argument ‘belangenbehartiger’ 
gaat zeker op als argument vóór een eigen concerncontroller, in dit geval als adviseur van de 
directie en meedenkend vanuit het belang van de gemeente. Er zijn echter ook argumenten 
voor één gezamenlijke concern controller voor beide gemeenten, die dan in staat is om 
verschillen te signaleren en direct invloed te hebben op het functioneren van de SWO in 
relatie tot het behalen van de doelstellingen van beide gemeenten.  

13. Door de politieke ontwikkelingen in Hoogeveen is er weinig aandacht geweest voor de 
verbinding en het vertrouwen op politiek niveau. Daarbij zijn er in de afgelopen periode 
bewegingen zichtbaar waarbij vraagtekens gezet zijn bij de wenselijkheid van samenwerking 
in de vorm van een GR aan de zijde van Hoogeveen. Dit leidt vervolgens tot enige onrust in 
de raad van De Wolden. Inmiddels is vanuit beide colleges uitgesproken dat er nog altijd 
geen vraagteken staat bij de meerwaarde van de SWO. Het lijkt daarom verstandig om op 
korte termijn aandacht te besteden aan de relatie tussen beide raden en (opnieuw) te 
bouwen aan het onderlinge vertrouwen. Dit geldt ook voor beide colleges.   

14. De continue cyclus van Plan-do-check-act is niet altijd even duidelijk terug te zien, waar dit 
het realiseren van de ambities van het college en de raad betreft. Duidelijker sturing op het 
al dan niet behalen van de resultaten (projecten) of effecten (programma’s) is gewenst, 
evenals de terugkoppeling daarvan vanuit de organisatie naar het college en de raad.  

15. Splitsen van SWO zou de opgebouwde efficiency ongedaan maken en volledige 
zelfstandigheid van De Wolden – als regiegemeente of door zelf taken te gaan organiseren - 
maakt de organisatie ook kwetsbaar. Het is ook maar zeer de vraag of een dergelijke stap tot 
verbetering van kwaliteit zou leiden. Zie voor de mogelijke varianten in de manier van 
organiseren zoals deze als raamwerk voor de afwegingen heeft gediend, het overzicht in 
bijlage 1. 
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16. De ontwikkeling van De Wolden naar een pure regiegemeente, waarbij diensten zo optimaal 
mogelijk worden ingekocht, is op hoofdlijnen onderzocht, maar lijkt op dit moment geen 
meerwaarde te bieden ten opzichte van huidige SWO. 

4. Conclusie 
Op basis van het onderzoek en de bevindingen, zijn een aantal conclusies te trekken. 

 SWO 

Als zelfstandige organisatie met alle taakgebieden onder eigen vleugels gaan functioneren, is gelet 
op de omvang van De Wolden en de enorme (en toenemende) complexiteit aan taken en opgaven 
onverstandig. Een dergelijke stap zou sowieso direct zowel de kosten als kwetsbaarheid verhogen. 
En het valt daarnaast ernstig te betwijfelen of de kwaliteit dan zou verbeteren. 

Er zijn alternatieven voor de samenwerking via de SWO, door in verschillende taakgebieden samen 
te werken met andere gemeenten of organisaties. Voor nu lijkt dat geen meerwaarde te bieden.  

Ook leidt het opheffen van de SWO voor De Wolden op korte termijn direct tot een verlies op de 
dimensies kosten, kwetsbaarheid en naar verwachting ook kwaliteit. Het leidt ook tot ongewenste 
neveneffecten, zoals interne gerichtheid, verlies aan motivatie, bevlogenheid en betrokkenheid bij 
de SWO-medewerkers, incidenteel aanzienlijke kosten ten behoeve van het realiseren van de 
splitsing en door verlies aan efficiency ook structureel hogere kosten. Dit alles gaat ten koste van de 
dienstverlening aan de samenleving. 

Het zoeken van alternatieve vormen van samenwerking wordt daarom pas een optie om te 
overwegen, als er onoverbrugbare verschillen zijn ontstaan op politiek niveau en/of in beleid of 
uitvoering tussen beide gemeenten.  

Op dit moment is binnen de SWO sprake van een ‘blended model’, waarbij een groot deel van beleid 
en uitvoering (vrijwel) gelijk is (maximale efficiency op die taakgebieden). Op de taakgebieden waar 
beleid van elkaar verschilt, wordt daar ook apart uitvoering aan gegeven. Hierdoor is binnen de SWO 
als geheel gezien sprake van ‘optimale efficiency’.  

Uitgangspunt is dat meerdere medewerkers voor meerdere gemeenten werken, mede om 
kwetsbaarheid te voorkomen. Daar waar dit niet gewenst of mogelijk is, zijn medewerkers volledig 
werkzaam voor één gemeente, echter, verrekening van de (salaris)kosten vindt nog steeds binnen de 
SWO plaats. Er zijn slechts enkele uitzonderingen, waar de salariskosten direct aan de gemeente 
worden toegerekend. Zoals bijvoorbeeld bij de griffie het geval is, aangezien zij de raad 
ondersteunen. Dit is een in de praktijk prima werkende manier van organiseren.  

In de toekomst kan – wanneer bijvoorbeeld de bezuinigingen vanuit Hoogeveen of ontwikkelingen in 
de samenleving daartoe aanleiding geven – vaker gekozen worden voor gemeente specifieke 
inkleuring en eventueel directe doorbelasting van de (salaris)kosten. Uitgangspunt dient daarbij te 
zijn dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit, kwetsbaarheid en/of kosten. Een dergelijk 
besluit dient als ‘afwijking te opzichte van de standaard’ te worden gezien. Om willekeur te 
voorkomen is het belangrijk dat hier bestuurlijk vanuit de SWO akkoord op wordt gegeven.  

 Cultuur 

Er is sprake van een cultuurverschil tussen beide gemeenten, mede veroorzaakt door een deels 
andere samenstelling van de bevolking en ook geografische spreiding van de inwoners, waardoor er 
verschillen te zien zijn in de behoefte aan ondersteuning vanuit beide gemeenten.  
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Waar in De Wolden gemeente breed sprake is van een hoge mate van zelfredzaamheid, sterke 
sociale netwerken in vele kleine kernen en inwoners die veelal gefaciliteerd willen te worden om ook 
zelf initiatieven uit te kunnen voeren, kenmerkt het stadse deel van Hoogeveen zich meer als 
consumerende samenleving.  

Dit betekent dat er ook aan de betrokken ambtenaren een andere vraag vanuit die samenleving 
gesteld wordt.  Hier is binnen de SWO al rekening mee gehouden, door beleid – daar waar dat 
gewenst is – gemeente specifiek te formuleren en ook dienovereenkomstig te organiseren in de 
uitvoering. Deze ‘couleur lokale’ zorgt ervoor dat er sprake is van een win-win situatie: het behoud 
van autonomie en toch gebruik maken van elkaar ten aanzien van zowel het realiseren van 
schaalvoordelen als het wederzijds benutten van kennis en expertise. Uiteraard gaat dit ten koste 
van een klein deel aan efficiency, maar dit blijkt in de praktijk de meest succesvolle manier van 
samenwerken3.  

Het is hierbij wel belangrijk om ook vanuit het ambtelijk apparaat oog te hebben voor deze 
verschillen, zodat het handelen daar ook op afgestemd kan worden. Ook biedt dit mogelijkheden om 
met elkaar uit te wisselen ‘wat werkt wel en wat niet’ en mogelijk positieve elementen van de ene 
gemeente, ook toe te passen op de andere gemeente, als extra toegevoegde waarde van de 
samenwerking.  

 4 sporen 

Uit het onderzoek blijkt dat er feitelijk 4 ontwikkelsporen te onderscheiden zijn: 

1. Doorontwikkeling SWO 
2. Doorontwikkeling en bezuinigingsmaatregelen Sociaal Domein  
3. Reeds ingeboekte taakstelling SWO per 2022 
4. Impact bezuinigingsmaatregelen Hoogeveen  

Het lijkt verstandig om deze sporen apart in beeld te brengen en daarmee op ieder spoor apart regie 
te houden.  

Inmiddels heeft de SWO (1) zelf naar aanleiding van het rapport van de formateurs vanuit 
Hoogeveen al een voorzet gedaan, met de onderwerpen die zij in de doorontwikkeling willen 
oppakken. Dit zal in de komende maanden nader dienen te worden afgestemd met beide 
gemeenten en om (uiterlijk) vanaf 2021 te starten. Wat in die plannen aanwezig is als ‘laaghangend 
fruit’ en niet leidt tot structuurwijzigingen en/of personele gevolgen heeft, kan in de tussentijd – 
zoals iedere reguliere ontwikkeling van een organisatie – direct opgepakt worden.  

De doorontwikkeling van het Sociaal Domein (2) stond al op de agenda en heeft door Corona wat 
vertraging opgelopen. Oplevering van een voorstel is uitgesteld tot maart 2021. Hierin trekken beide 
gemeenten al samen met elkaar op.  

De reeds ingeboekte taakstelling (3) voor wat betreft personeelskosten is al eerder geaccordeerd en 
verwerkt in de programma begrotingen van beide gemeenten. Het gaat om in totaal € 900.000, 
waarvan € 200.000 voor De Wolden en € 700.000 voor Hoogeveen. De exacte invulling van deze 
bezuiniging dient geaccordeerd te zijn t.b.v. de begroting 2022-2025. Deze bezuinigingen dienen in 
samenhang met de andere sporen gezien te worden en zullen in de komende maanden vanuit de 
SWO in nauwe afstemming met de colleges vorm krijgen.  

 
3 De auteur van dit rapport is betrokken (geweest) bij meerdere varianten van een samenwerkingsverband tussen 
gemeenten. Daar waar in zowel beleid als uitvoering ver is door geharmoniseerd met uitsluitend de aandacht voor het 
minimaliseren van de kosten, ontstaat er op  langere termijn wrijving met soms ernstige gevolgen voor de samenwerking, 
doordat gemeenten hun eigen identiteit dreigen te verliezen.  
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Tenslotte zijn de bezuinigingsmaatregelen Hoogeveen (4) nog niet definitief. Formele besluitvorming 
over de huidig liggende maatregelen zal plaatsvinden bij de behandeling van de begroting, begin 
december 2020. In de tussenliggende periode kan wel geinventariseerd worden welke 
(beheers)maatregelen er mogelijk zijn op die dossiers waar dit gewenst is. Dit betekent dat de 
laatste maanden van 2021 al benut kunnen worden voor de impactanalyse op die dossiers waarvan 
te verwachten is dat de raad van Hoogeveen deze zal goedkeuren.  

Zodra de (interim) gemeentesecretaris is aangesteld kan deze de regie hierop gaan voeren, doordat 
hij of zij vanuit het (gezamenlijk) aansturen van de SWO daar direct bij betrokken is.  

 Toekomstige invulling rol van gemeentesecretaris 

Vanaf de start van de SWO zijn de rollen gemeentesecretaris De Wolden, gemeentesecretaris 
Hoogeveen en directeur SWO met elkaar gecombineerd. Vijf jaar later blijkt dat de wereld zich zo 
heeft ontwikkeld, dat een eigen gemeentesecretaris per gemeente gewenst is. Dat betekent een 
herijking van die rol. Vooralsnog lijkt het verstandig om de aansturing van de SWO op ambtelijk 
niveau op basis van gelijkwaardige collegialiteit te laten plaatsvinden door de 2 (interim) 
gemeentesecretarissen. Hier dienen op korte termijn afspraken over gemaakt te worden, die 
vervolgens gemonitord worden. Daarbij is het verstandig om open te staan voor de ervaringen die 
worden opgedaan en bereid te zijn om op basis van ‘wat werkt en wat beter kan’, te komen tot 
bijstellingen.  

Het definitief invulling geven aan de rol van gemeentesecretaris in combinatie met tweekoppige 
aansturing van de SWO wordt zo een organisch groeitraject, wat als input kan dienen voor de in 
2021 definitief te werven gemeentesecretarissen. Daarmee kan het eerstkomende jaar als 
ontwikkel- en ontdekjaar worden gezien, waarbij het eindresultaat idealiter bestaat uit de 
aanstelling van twee nieuwe gemeentesecretarissen in dienst van de gemeenten met een duidelijke 
rolbeschrijving en een gedragen invulling van de rollen van eindverantwoordelijke van de SWO. 

 Programma-, project- en lijnsturing 

De manier van werken in de vorm van een combinatie van lijnsturing voor vast werk, programma’s 
voor het realiseren van de ambities van de gemeente die ‘door de lijnen heen snijdt’ en concrete 
projecten waarmee concrete resultaten worden bereikt, wordt door iedereen omarmd. In de 
uitvoering blijkt echter dat niet altijd even helder is wie waarvoor verantwoordelijk is, wie daarom 
eigenaarschap mag/dient te vertonen en welke aanspreekpunten er zijn (voor het college). Dat 
vraagt om aandacht en doorontwikkeling. 

Daarbij dient geen sprake te zijn van ‘programma versus project versus lijnsturing’; dit taalgebruik 
wekt de indruk dat er verschillende belangen zijn. Het is essentieel om te beseffen dat het  
verschillende methodieken van aansturen en samenwerken zijn, die elkaar kunnen versterken en er 
zo samen voor zorgen dat de ambities en doelstellingen van de raad en het college zo optimaal 
worden gerealiseerd.  

Aandacht hiervoor zal ook bij kunnen dragen aan de behoefte aan meer sturing en terugkoppeling 
op de resultaten en ambities van het college en de raad.  
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5. Aanbevelingen 
Hetgeen geconstateerd is en de conclusies die daaruit zijn getrokken, leidt tot onderstaande 
aanbevelingen: 

1. Maak zo spoedig mogelijk afspraken met Hoogeveen over de kaders waarbinnen de 
bezuinigingen gerealiseerd dienen te worden en maak afspraken over hoe om te gaan met 
bijkomende kosten (bijvoorbeeld frictiekosten en/of verlies aan efficiency), verlies aan kwaliteit 
en/of verhoging van de kwetsbaarheid voor De Wolden. Zie bijlage 2 voor een (niet-limitatieve) 
opsomming van afspraken. Dit zorgt voor helderheid voor de SWO en een speelveld waarbinnen 
zij zelf besluiten kunnen nemen. Het voorkomt de noodzaak om voor ieder dossier een 
inhoudelijk document te laten goedkeuren door het bestuur.   

2. Stel een gemeentesecretaris aan die uitsluitend voor De Wolden werkt, als belangenbehartiger 
namens De Wolden fungeert, de rol van onafhankelijk adviseur naar het college kan vervullen 
en ambtelijk vanuit De Wolden eindverantwoordelijk is voor de SWO.  

3. Begin daarbij met twee interim secretarissen die als kwartiermaker fungeren, om de eerste 
stappen van de gewenste ontwikkelingen te realiseren en te inventariseren welke 
toekomstbestendige invulling van die rol gewenst is.    

4. Draag zorg voor aansturing van SWO waarbij beide gemeenten op het hoogste ambtelijke 
niveau vertegenwoordigd zijn. Waarbij sprake is van aansturing op gelijkwaardige basis door de 
beide gemeentesecretarissen, met mogelijk een portefeuilleverdeling om een duidelijk 
aanspreekpunt voor het management binnen de SWO te garanderen. 

5. Omarm de gedefinieerde 4 sporen en maak beide gemeentesecretarissen gezamenlijk 
eindverantwoordelijk op ambtelijk niveau voor de te nemen maatregelen en aansturing van de 
SWO op de genoemde sporen: 

1) Doorontwikkeling SWO 
2) Doorontwikkeling en bezuinigingsmaatregelen Sociaal Domein  
3) Reeds ingeboekte taakstelling SWO per 2022 
4) Impact bezuinigingsmaatregelen Hoogeveen  

Met daarbij speciale aandacht voor de door Hoogeveen beoogde bezuinigingen. Waarbij voor 
iedere bezuiniging waarvan is geconstateerd dat dit (mogelijk) gevolgen heeft voor De Wolden 
en/of de SWO een impactanalyse wordt opgesteld. De huidige analyse laat zien dat het hier 
voornamelijk om personele gevolgen gaat. (Eventuele) gevolgen waar financiële of personele 
consequenties uit voortvloeien voor de SWO en daarmee beide gemeenten, worden voorgelegd 
aan het SWO bestuur. 

6. Werk gezamenlijk aan de doorontwikkeling van de SWO en stel een lange termijn agenda op 
van dit groeipad (feitelijk spoor 1, ‘Organisatieontwikkeling SWO’). Stuur op de resultaten en 
wees bereid om dit met leren en experimenteren te doen. Stimuleer daarbij het samenspel 
tussen de aansturing van de SWO (beide gemeentesecretarissen) en het managementteam van 
de SWO, om te gaan leren en ontwikkelen. Denk daarbij niet in lineaire processen, maar meer 
het met elkaar gezamenlijk doorleven van de verandering, opdat deze ook geborgd wordt.  

7. Start met een opfristraject binnen de SWO ten aanzien van de combinatie van programma-, 
project- en lijnsturing, om ervoor te zorgen dat deze elkaar optimaal gaan versterken. Dat 
betekent ook effectiever organiseren binnen de SWO en het samenspel tussen de SWO en het 
college verbeteren. Ga er daarbij vanuit dat er geen sprake is van ‘programma- versus project- 
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versus lijnsturing’, maar kom tot een optimaal samenspel tussen de sturingsprincipes om de 
doelstellingen van de gemeente op een zo effectief en efficiënt mogelijk wijze te realiseren.  

8. Neem een op inhoud afgestemd besluit in samenspraak met Hoogeveen over de vraag of er 
voor beide gemeenten een aparte concern controller aangesteld dient te worden, danwel de 
huidige vorm van een teamleider die als overkoepelend controller de 3 entiteiten samen brengt 
wordt voortzet. Verken daarbij de voor- en nadelen van beide opties en kom tot een 
gezamenlijk (beide gemeenten) besluit rondom de toekomstige invulling van deze rol. Inmiddels 
is vanuit de SWO voor iedere gemeente een ‘eigen’ financieel controller aangesteld, die de 
desbetreffende gemeente gaat ondersteunen. Daarmee is al enige invulling gegeven aan de 
doorontwikkeling van de SWO.  

9. Overweeg daar waar dat gewenst is om specifieke en uitsluitend voor De Wolden in te richten 
taken ook apart voor De Wolden te organiseren. Zoals bijvoorbeeld recentelijk met de rol van 
‘financial controller’ gedaan is, om daar waar specifieke kennis en gevoel met het DNA van De 
Wolden gewenst is, ook te zorgen dat medewerkers daar de focus op hebben liggen.  

10. Verbeter de verbinding tussen het college en het managementteam van de SWO, door 
periodiek als collectieven met elkaar te spreken. Waarbij het verstandig is om dit thema-gericht 
te starten. Gedacht kan worden aan in collectiviteit maandelijks terugkoppeling geven aan het 
college over de vooruitgang ten aanzien van de verschillende sporen zoals hiervoor benoemd. 

11. Organiseer op een speciaal doel en creatief vormgegeven bijeenkomsten tussen beide raden, 
om tot meer verbinding te komen en wederzijds vertrouwen te doen bloeien. Doe hetzelfde 
voor beide colleges. Daarbij gaat het (juist) niet alleen om instrumentele overleggen, maar is 
het doel vooral de relatie, het vertrouwen en wederzijds begrip voor elkaar te versterken. 
Vanuit het gedachtengoed dat focus op ‘wat ons bindt’ centraal staat en er daarnaast uiteraard 
ruimte is voor het bepalen van de eigen kleur.  

12. Start na de zomer van 2021 een evaluatie, waarbij teruggekeken wordt of de gewenste 
verbeteringen gerealiseerd zijn danwel goed op koers liggen. Tijdens die evaluatie kan ook 
worden teruggekeken of de verbeterpunten met de huidige samenwerking toekomstbestendig 
opgepakt zijn, waarmee feitelijk ook een evaluatie op de samenwerking wordt uitgevoerd. 

13. Meer overkoepelend – op meta niveau – is het verstandig om de genoemde punten in een 
globaal actieplan te vertalen, waarbij voor elk van de 4 genoemde sporen een lijst met uit te 
voeren activiteiten wordt opgesteld, om alle gewenste acties in beeld te krijgen én te kunnen 
sturen op de voortgang, gewenste effecten en resultaten.   

De interim gemeentesecretaris zou daarbij vanuit de gemeente als portefeuillehouder kunnen 
fungeren en als eindverantwoordelijke namens De Wolden de voortgang monitoren en 
resultaten borgen. Ook kan zo de onderlinge samenhang tussen de sporen bewaakt worden en 
kan deze gemeentesecretaris zelf of samen met het managementteam periodiek zorgen voor 
terugkoppeling van de stand van zaken aan het college.  

Tenslotte benadrukken wij graag dat het belangrijk is om de opgebouwde samenwerking vooral te 
koesteren. In iedere organisatie valt iets te verbeteren en in de huidige tijdgeest waarbij sprake is 
van continue verandering - voor gemeenten vaak ook onvoorspelbaar – is het al een prestatie als de 
bestaande kwaliteit behouden blijft en de medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn om hun bijdrage 
te leveren. Dit rapport kan een mooi begin zijn om het continu leren en ontwikkelen en de gewenste 
doorontwikkeling nog eens extra onder de aandacht te brengen van alle betrokkenen, van politiek 
tot medewerkers in de uitvoering. Wij wensen u daarin veel wijsheid en sterkte toe!   
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Epiloog 
Zoals in dit adviesrapport genoemd, is er vanuit de SWO al een eerste aanzet gemaakt voor de 
doorontwikkeling in de vorm van het document ‘Plan van aanpak doorontwikkeling SWO-fase 1’.  

Logische vervolgstap na het doornemen van dit adviesrapport zou kunnen bestaan uit het bundelen 
van de aanbevelingen uit onderliggend adviesrapport en het vanuit de SWO reeds opgestelde plan 
van aanpak. Om vervolgens over dat totaal in gesprek te gaan als college De Wolden en 
management team van de SWO. En zodra over het vervolg per gemeente een beeld is gevormd, over 
te gaan tot het opstellen van één overkoepelend plan – met idealiter daarin de 4 sporen – wat door 
het bestuur van de SWO wordt geaccordeerd. Daarmee ontstaat een eenduidige ‘roadmap’ voor de 
toekomst, met handvaten om ook concreet op die ontwikkeling te kunnen sturen. 

 

 
 
 



 

 
  

 

Bijlage 1 Verschillende vormen van samenwerking  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toelichting 

Op dit moment is sprake van een ‘blended model’, waarbij een groot deel van beleid en uitvoering 
van De Wolden en Hoogeveen (vrijwel) gelijk is, wat leidt tot maximale efficiency op die 
taakgebieden. Daar waar er verschillen zijn, wordt dat per gemeente georganiseerd. Uitgangspunt is 
dat meerdere medewerkers voor meerdere gemeenten werken, mede om kwetsbaarheid te 
voorkomen.  

Daar waar dit niet gewenst of mogelijk is, is ervoor gekozen om de medewerkers direct ten laste van 
de gemeenten te brengen. Dit is een in de praktijk prima werkende manier van organiseren en zou 
dan ook behouden dienen te blijven. In de toekomst kan – wanneer bijvoorbeeld de bezuinigingen 
vanuit Hoogeveen daar aanleiding toe geven of er andere ontwikkelingen zijn – vaker gekozen 
worden voor gemeente specifieke inkleuring van functies en beleid.  

Dit wordt in de afbeelding hierboven uitgebeeld, door middel van de verschuiving van de rode pijl 
naar de blauwe pijl: het model van de samenwerking veranderd niet, wel zou het mogelijk vaker 
kunnen voorkomen dat beleid en/of uitvoering op taakgebieden niet meer gelijk is en derhalve om 
gemeente specifieke invulling vraagt.  



 

 
  

 

Bijlage 2  Afpraken als kader voor de SWO 
 
Voorzet te maken kader-afspraken Q4 2020: 

1. Van alle bezuinigingen wordt – als dit niet al gebeurd is - getoetst of  
a. DWD daarin mee wil gaan. 
b. Zo niet, of er gevolgen zijn voor het personeel en/of de 3 K’s (Kosten, Kwaliteit, 

Kwetsbaarheid (incl. risico’s)). 
2. Van álle bezuinigingen die worden doorgevoerd wordt de impact (zie 1) in beeld gebracht en 

onderbouwd waarom dit wel/geen/misschien impact heeft op DWD. 
3. Frictiekosten personeel gerelateerd aan de bezuinigingsmaatregelen van Hoogeveen komen 

ten laste van Hoogeveen. 
4. Eventuele personele kosten bij niet-productiviteit óf door (gewenste) herplaatsing ontstane 

méérkosten op salaris komen ten laste van Hoogeveen. 
5. Indien sprake is van (aanzienlijk) méérwerk door SWO ten behoeve van HGV in het restant 

2020 en mogelijk de jaren daarna, dient dit te worden meegenomen in de 
kostenverdeelsleutel (I en S).  

 
 


