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I 
 

Samenvatting 
 
Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor taken die nu bij provincies liggen. Deze 

toeneming van taken legt een druk op de uitvoeringskracht van gemeenten. Eén van de manieren om 

deze uitvoeringskracht te vergroten is intergemeentelijke samenwerking. Gemeenten kunnen 

verschillende vormen van samenwerking kiezen om de nieuwe taken te organiseren.  

Om de keuze te verklaren is aansluiting gezocht bij het sociologisch institutionalisme. Deze 

benadering houdt in dat instituties – regels, verwachtingen, normen en waarden – de voorkeuren van 

actoren beïnvloeden. De instituties als geheel vormen de institutionele context van gemeenten. Deze 

context is onder te verdelen in (i) een externe context, die wordt gevormd door formele structuur van de 

overheden en wettelijke vereisten; en (ii) een interne context, die wordt gevormd door interne politieke 

verhoudingen, regionale kenmerken en ervaringen. De vormen van samenwerking die gemeenten kunnen 

kiezen zijn te verdelen in juridische en organisatorische vormen. Reeds gevonden verbanden tussen de 

institutionele context en vormen van samenwerking zijn onder meer dat wettelijke kaders (externe 

context) en ervaringen (interne context) invloed kunnen hebben op de keuze voor een zelfstandig 

organisatie of een eenvoudige overeenkomst. 

Om de relatie te onderzoeken is kwalitatief casestudy onderzoek verricht. Het onderzoek heeft 

betrekking op samenwerkingsverbanden op het gebied van jeugdzorg. Aan de hand van criteria zoals 

toegankelijkheid van data en zwaarte van de samenwerkingsvorm zijn vier cases geselecteerd: Hart van 

Brabant, Peel-gemeenten, Rijk van Nijmegen en Zaanstreek-Waterland.  

Regio Hart van Brabant koos voor aansluiting bij de bestaande gemeenschappelijke regeling en 

brengt de uitvoering onder bij de centrumgemeente. Te zien was dat deze keuze geheel is bepaald door 

de interne omgeving, zoals normen en waarden. De Peel-gemeenten realiseren een zelfstandig openbaar 

lichaam. Bij het keuzeproces is vooral de houding ten opzichte van samenwerking van invloed geweest 

(interne context). Regio Rijk van Nijmegen koos voor een openbaar lichaam met de mogelijkheid 

afdelingen toe te voegen. De externe context (sturing uit het Rijk) en de interne context (ervaringen en 

normen) hebben beiden invloed gehad op de keuze. De gemeenten van Zaanstreek-Waterland kozen voor 

een regeling zonder meer, met de uitvoering ondergebracht bij de centrumgemeente.  Zowel de externe 

context (sturing van het Rijk) als de interne context (tradities, normen en ervaringen) zijn van invloed 

geweest op het keuzeproces. 

De Peel-gemeenten hebben de zwaarste vorm van samenwerking gekozen waarin alle taken zijn 

onderbracht. Regio’s Rijk van Nijmegen en Hart van Brabant kozen voor een lichtere vorm, waarin alle 

taken behalve de loketfunctie worden ondergebracht. Zaanstreek-Waterland koos voor de lichtste vorm, 

waarbij alleen de beleids- en inkoopvoorbereiding wordt georganiseerd. Alle vier de 

samenwerkingsverbanden hebben een publiekrechtelijke vorm gekregen. Deze keuze lijkt voornamelijk te 

zijn beïnvloed door de sturing vanuit het Rijk. De samenwerkingscultuur is bepalend geweest voor de 

zwaarte van de publiekrechtelijke vorm; goede onderlinge verhoudingen lijken te zorgen voor zwaardere 

vormen. Daarnaast hebben (negatieve) ervaringen een rol gespeeld bij de keuze voor lichtere vormen van 

samenwerking met een nadruk op zelfstandigheid en autonomie. De invloed van ervaringen worden 

onderschreven door Hulst (2000) en Huizenga (1993). 

Geconcludeerd kan worden dat met name de interne institutionele context de voorkeuren van 

gemeenten voor vormen van samenwerking beïnvloedt. De externe institutionele context beïnvloedt de 

voorkeur alleen in die zin dat het invloed heeft op de keuze voor publiekrecht of privaatrecht. Als 

aanbevelingen op dit onderzoek wordt geadviseerd te onderzoeken of de conclusies ook voor andere 

samenwerkingsverbanden gelden en te kijken naar de relatieve invloed van de afzonderlijke elementen. 
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Voorwoord 
 
Samenwerking tussen gemeenten is een actueel thema met de decentralisatie van taken van 

gemeenten naar provincies in het vooruitzicht. Dit thema heeft al eerder mijn belangstelling gewekt 

door een eerdere stage bij een gemeente en diverse gesprekken die ik heb gevoerd op duidelijk te 

krijgen wat een interessant onderwerp was om een half jaar onderzoek aan te wijden. Mijn interesse 

voor lokale overheden – de processen en belangen waarmee zij te maken hebben – en de actualiteit 

van intergemeentelijke samenwerking, resulteerden in dit onderzoek naar de samenwerkingsvorm 

die gemeenten kiezen voor hun samenwerkingsverband en welke aspecten deze keuze beïnvloeden. 

 

Het onderzoek startte in februari en begon met een verkenning van de institutionele theorie 

waartegen ik het keuzeproces van de samenwerkingsvorm wilde afzetten. Het was voor mij soms 

lastig helder te krijgen hoe ik deze twee kon koppelen. Het leidde tot herhaaldelijk schrappen en 

opnieuw schrijven van tekst tot het resultaat wat u nu kunt lezen in deze scriptie. Een volgende stap 

was het benaderen van gemeenten en functionarissen voor het uitvoeren van het onderzoek. Ik heb 

het als leuk en interessant ervaren te spreken met de functionarissen en zo ook meer te leren over 

decentralisatieprojecten en wat deze ontwikkeling betekent voor gemeenten. Graag bedank ik de 

mensen die ik heb mogen interviewen. Het hele proces van uitvoeren van dit masteronderzoek en 

het schrijven van deze scriptie heb ik als zeer leerzaam ervaren. Ik wil graag de heer Hulst als eerste 

begeleider bedanken voor alle hulp, tijd en zetten in de juiste richting tijdens dit afgelopen half jaar. 

Ook wil ik bij dezen mijn tweede begeleider mevrouw Hellsten bedanken voor feedback op mijn 

stukken, zodat het een goed leesbaar geheel werd. 

 

Het onderwerp van mijn scriptie inspireerde mij zelf ook. Waarom zou ik niet zelf een samenwerking 

aangaan bij het onderzoek? Met Ard Schilder en Yvette Raets van adviesbureau Think Public advies 

sprak ik over een win-win van onze samenwerking: ik kon gebruik maken van hun kennis en netwerk 

en Think Public organisatie konden gebruik maken van de kennis die ik vergaarde. Ik ben Ard Schilder 

en Yvette Raets veel dank verschuldigd voor het meedenken en -lezen tijdens het onderzoek. Ik hoop 

dat ik op mijn beurt met dit onderzoek ook een bijdrage aan jullie adviespraktijk heb kunnen leveren. 

 

Tot slot veel dank aan mijn familie, vriend en vriendinnen die mijn niet aflatende stroom van 

gesprekken over het onderzoek de ruimte hebben gegeven en daardoor hebben geholpen met het 

volbrengen van dit masteronderzoek. 

 

 

Amsterdam, 11 augustus 2014. 

 

Lotte Muis 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De afgelopen jaren zijn gemeenten geconfronteerd met ontwikkelingen die druk leggen op hun 

prestaties, hun domein en hun bestaan (Hulst & Van Montfort, 2012). Gemeentelijke organisaties 

krijgen volgens Schilder en Lelieveld (2011) te maken met bezuinigingen, decentralisatie van taken en 

vergrijzing van het personeelsbestand. Intergemeentelijke samenwerking is één van de strategieën 

die wordt gebruikt om met deze ontwikkelingen om te gaan. De gezamenlijke levering van openbare 

diensten zorgt voor schaalvoordelen en is een manier om productie gerelateerde obstakels te 

overkomen. Daarnaast zorgt intergemeentelijke samenwerking ervoor dat gemeenten aan de 

groeiende verwachtingen van burgers kunnen voldoen. Intergemeentelijke planning en coördinatie 

maken het daarnaast mogelijk om wederzijdse afhankelijkheid te integreren en om de capaciteit te 

vergroten om beleidsproblemen op te lossen die buiten de gemeentegrens vallen (Hulst & Van 

Montfort, 2012). Intergemeentelijke samenwerking als strategie krijgt hierdoor steeds meer 

aandacht (Schilder & Lelieveld, 2011). 

 

Decentralisatie van zorgtaken 

In het begin van de jaren tachtig is de rijksoverheid gestart met een reeks van 

decentralisatieprojecten om een overbelaste centrale bureaucratie te ontlasten en bezuinigingen te 

realiseren (Hulst & Van Montfort, 2007a: 140). Deze trend zette door onder het huidige en vorige 

kabinet waarbij enkele nieuwe decentralisatieoperaties in gang werden gezet. Zo starten per 1 

januari 2015 drie decentralisatieprojecten in het sociaal domein. De rijksoverheid gaat taken op het 

gebied van jeugdzorg, participatie, en zorg voor langdurig zieken en ouderen overhevelen naar 

gemeenten. Gemeenten krijgen zo te maken met meer taken en verantwoordelijkheden, terwijl voor 

de uitvoering minder financiële middelen beschikbaar zijn (Eikenboom et al., 2011). In de kamerbrief 

van de ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2013a) (hierna: ministerie van BZK) 

komt naar voren dat de decentralisatieprojecten de druk verhogen op de uitvoeringskracht van 

gemeenten. Hoge eisen worden gesteld aan hun bestuurlijke, ambtelijke en financiële kracht en 

tevens aan de expertise en capaciteit om alle taken uit te voeren. Eén van de manieren waarop de 

rijksoverheid de uitvoeringskracht van gemeenten wil vergroten is intergemeentelijke samenwerking.  

 

Actueel op het gebied van decentraliseren is de overheveling van jeugdzorg van provincie naar 

gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het organiseren van alle jeugdzorgvormen en 

–taken. De veelal specialistische en dure zorgvormen zorgen ervoor dat gemeenten de zorg en de 

daaruit voortvloeiende taken moeten organiseren door samen te werken. Met de startdatum van 1 

januari 2015 in het vooruitzicht moeten gemeenten binnen een bepaalde tijd een expliciet besluit 

nemen hoe zij de jeugdzorg willen organiseren. Gemeenten zijn begonnen in regionaal verband 

afspraken te maken over de toeleiding naar zorg, financiële vereveningsconstructies en de juridische 

vormgeving (Ministerie van BZK, 2013) De vraag rijst welke vorm van samenwerking gemeenten 

kiezen om de taken op het domein van jeugdzorg te kunnen uitvoeren.  

Wettelijke kaders voor intergemeentelijke samenwerking zijn vastgelegd in de Wet op de 

gemeenschappelijke regeling (hierna: Wgr). Op grond van de Wgr (1984) zijn diverse vormen voor 

samenwerking mogelijk. Deze vormen variëren van formele onderlinge afspraken over de wijze 

waarop gemeenten gezamenlijk taken uitvoeren tot de oprichting van een openbaar lichaam met 
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een bestuur en rechtspersoonlijkheid. Het openbaar lichaam voert dan de taken uit namens de 

deelnemende gemeenten. 

 

Een bepalende rol voor de institutionele context 

Het onderwerp intergemeentelijke samenwerking is onder meer behandeld door Zwaan (2005), 

Herwijer en Fraanje (2010), Hulst en Van Montfort (2007; 2011), Korsten et al. (2006) en Palstra 

(2007). In hun artikelen is veelal ingegaan op de mogelijke voor- en nadelen van samenwerking in het 

algemeen en van verschillende vormen van samenwerking in het bijzonder. Echter, de vraag waarom 

voor een bepaalde vorm wordt gekozen blijft nog onderbelicht. 

Organisaties worden voor een groot deel beïnvloed door instituties, zoals procedures, regels, 

overtuigingen, normen en waarden (Scott, 2008). Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen 

formele instituties enerzijds, zoals wet- en regelgeving die het maatschappelijk verkeer reguleren; 

schriftelijke vastgelegde procedures voor besluitvorming; organisatiestructuren en 

taakomschrijvingen, en informele instituties anderzijds, zoals sociale regels die in het 

maatschappelijk verkeer ontstaan, verwachtingen en normen en waarden (North, 1990: 38-43; Scott, 

2008). Dit alles te samen wordt aangeduid als de institutionele context.  

Hulst en Van Montfort (2007a: 224) suggereren dat de institutionele context van invloed is op de 

vorm van samenwerking die gemeenten kiezen. Zij onderscheiden daarbij als elementen van die 

context het bestuurlijk systeem, de formele positie van de gemeente in het stelsel, wetgeving die 

betrekking heeft op de vorm van samenwerking, en regels en beleid om samenwerking te 

bevorderen of te ontmoedigen. Daarbij werken elementen van de nationale context van buitenaf op 

de gemeenten. De nationale context is ook wel te omschrijven als de externe institutionele context. 

In hun onderzoek laten de auteurs zien dat er een verband bestaat tussen de nationale (externe) 

institutionele context en de vorm van samenwerking die wordt gekozen. Ook onderkennen ze dat de 

regionale institutionele context relevant kan zijn. Met de regionale institutionele context worden 

onder meer de formele afspraken bedoeld die tussen gemeenten zijn gemaakt ten aanzien van 

procedures voor het aangaan van nieuwe vormen van samenwerking of de normen die zich in de 

loop van de tijd binnen een regio hebben ontwikkeld. Deze regionale context vormt de interne 

context voor gemeenten, waarbij elementen binnen de regio invloed hebben op de gemeenten.  

Onderzoek naar de invloed van deze interne (regionale) context op samenwerking is schaars. Dat 

rechtvaardigt nader onderzoek naar de invloed van de institutionele context op de keuze voor een 

vorm van intergemeentelijke samenwerking, met bijzondere aandacht voor de rol die de regionale 

context daarbij speelt. Ook over het besluitvormingsproces bij de keuze voor een vorm van 

samenwerking is weinig bekend. Wel zijn besluitvormingsprocessen binnen organisaties behandeld 

door auteurs zoals Simon (1959), Levitt en March (1988) en March (1994). Deze literatuur gaat niet 

specifiek in op besluitvormingsprocessen binnen overheden. Deze schaarsheid in onderzoeken 

omtrent besluitvormingsprocessen bij overheden maakt dit onderzoek relevant, in die zin dat het laat 

zien op welke wijze een specifiek soort organisatie omgaat met besluitvorming en hoe de 

institutionele theorie hiervoor een verklaring kan zijn.  

 

1.2 Vraagstelling 

Om het inzicht in de rol van de institutionele context op de keuze van de vorm van 

intergemeentelijke samenwerking te vergroten, is onderzoek verricht op het terrein van de 

jeugdzorg, één van de taken op het sociaal domein die worden overgedragen aan gemeenten.  
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Daarbij staat de volgende vraagstelling centraal. 

 ‘Hoe beïnvloeden de institutionele externe en interne context de keuze van de vorm van 

intergemeentelijke samenwerking op het gebied van jeugdzorg?’ 

 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn theoretische en empirische deelvragen 

opgesteld.  

 

Theoretische deelvragen 

1. Welke vormen van samenwerking onderscheidt de wetenschappelijke literatuur? 

2. Welke elementen van de institutionele context kunnen worden onderscheiden en welke 

inzichten biedt de literatuur over de wijze waarop die de keuze voor bepaalde vormen van 

samenwerking beïnvloeden?  

 

Empirische deelvragen  

3. Welke motieven hebben de geselecteerde gemeenten voor het aangaan van een 

samenwerking? 

4. Op welke wijze is het proces van het kiezen voor een samenwerkingsvorm verlopen? 

5. Welke invloed hebben instituties vanuit de externe omgeving op de keuze voor een bepaalde 

vorm van samenwerking? 

6. Welke invloed hebben instituties vanuit de interne omgeving op de keuze voor een bepaalde 

vorm van samenwerking? 

 

Om het verband tussen de institutionele context en de vorm van intergemeentelijke samenwerking 

inzichtelijk te maken is een vergelijkend casestudy-onderzoek uitgevoerd. Hierbij is de besluitvorming 

over de totstandkoming van vormen van de intergemeentelijke samenwerking op het terrein van 

jeugdzorg in vier regio’s in kaart gebracht. 

 

1.3 Relevantie  

Op de wetenschappelijke relevantie is hiervoor reeds ingegaan. Dit onderzoek beoogt een bijdrage te 

leveren aan de kennis over de invloed van de institutionele context op de keuze voor een vorm van 

intergemeentelijke samenwerking, met een extra focus op de invloed die de regionale institutionele 

context daarbij speelt. Ook levert dit onderzoek een bijdrage aan de kennis op  gebied van 

besluitvormingsprocessen binnen organisaties. 

Naast een wetenschappelijke relevantie heeft dit onderzoek ook een maatschappelijke 

relevantie. Intergemeentelijke samenwerking zal als gevolg van voortgaande decentralisatieopgaves 

toenemen. Dit onderzoek biedt aan gemeenten – en aan andere partijen zoals adviseurs – inzicht in 

het keuzeproces voor bepaalde vormen van samenwerking die in de praktijk worden gekozen, welke 

afwegingen bij die keuze een rol speelden en op welke wijze bepaalde instituties kunnen leiden tot 

bepaalde vormen van samenwerking.  
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1.4 Leeswijzer 

Deze thesis is als volgt te lezen. Hoofdstuk twee geeft het theoretisch kader weer waar vanuit het 

onderzoek heeft plaatsgevonden door in te gaan op institutionele benaderingen en mogelijke 

samenwerkingsvormen. Hoofdstuk drie beschrijft de methoden van onderzoek en de verantwoording 

daarvan voor het empirisch deel van deze scriptie. In het vierde hoofdstuk is ingegaan op de 

wettelijke verplichtingen en aanwijzingen van het Rijk met betrekking tot de jeugdzorgvormen en -

taken die gemeenten gaan organiseren. Hoofdstuk vijf bestaat uit de beschrijvingen van de vier cases 

die zijn onderzocht. Elke case is afgesloten met een uitleg van de gekozen vorm van samenwerking 

en een korte analyse van het besluitvormingsproces. Hoofdstuk zes analyseert de vier cases en geeft 

mogelijke verklaringen voor de keuze van de vorm van samenwerking. Het laatste hoofdstuk 

besteedt aandacht aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag, geeft een theoretische en 

empirische reflectie en sluit af met aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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2. Theoretisch kader 

2.1 Positionering institutionalisme 

Het uitgangspunt in deze studie is dat instituties een belangrijke invloed uitoefen op het gedrag van 

individuen en organisatie. Instituties zijn regels, normen en waarden, en routines (March & Olsen, 

1983; Scott, 2008). Over de wijze waarop die beïnvloeding plaatsvindt en welke rol instituties precies 

spelen bestaan in de sociale wetenschappen verschillende opvattingen. Twee belangrijke 

benaderingen zijn het rationele keuze institutionalisme en het sociologisch institutionalisme. Beide 

gaan over de rol van instituties bij het begrijpen van menselijke gedrag binnen organisaties (March & 

Olsen, 1998). Het verschil tussen beide benaderingen komt tot uiting in hun uitleg van de wijze 

waarop instituties het gedrag van actoren kunnen beïnvloeden (Steunenberg, 2000).  

 

Het rationele keuze institutionalisme (zie onder meer March & Olsen, 1998; Shepsle, 1989) neemt de 

veronderstellingen van de rationele besluitvormingstheorie als uitgangspunt. Volgens Frederickson 

en Smith (2003: 186-187) is de belangrijkste assumptie van deze theorie dat het gemiddelde individu 

streeft naar nutsmaximalisatie. Dit houdt in dat (i) een actor zijn of haar voorkeuren en doelen kent, 

(ii) deze kan ordenen en waarderen, en vervolgens (iii) wanneer een aantal alternatieven aanwezig 

zijn, kiest voor het alternatief waarvan wordt verwacht dat deze het meeste zal opleveren en het 

minste kosten van de individu. Dit wordt ook aangeduid als de ‘logic of consequence’: de individu 

kiest het beste alternatief aan de hand van de consequenties die de verschillende alternatieven 

hebben voor zijn of haar doelstellingen. De rol van instituties is dat zij de regels van het spel bepalen: 

zij geven aan welk gedrag geboden is en welke gedrag is toegestaan, en bevatten procedures voor 

besluitvorming en de verdeling van de opbrengst voor een bepaalde keuze (North, 1990: 3; 

Frederickson & Smith, 2003: 165). Instituties beperken de actor in die zin dat niet alle denkbare 

alternatieven meer mogelijk zijn. Volgens deze benadering is gedrag een gevolg van de afweging 

tussen de door instituties begrensde alternatieven (Steunenberg, 2000). De instituties hebben echter 

geen invloed op de voorkeuren zelf (Bursens, 1999).  

Het rationele keuze institutionalisme kan een verklaring bieden voor de keuze van een 

gemeente voor een bepaalde vorm van samenwerking. Gesteld zou kunnen worden dat gemeenten 

een rationele afweging maken en kiezen voor de vorm die het best aansluit bij hun voorkeuren. Maar 

deze benadering levert ook beperkingen op. Rationaliteit is gebaseerd op de ‘means-ends logic, and 

assumes that the question at hand is selecting the best means to achieve agreed upon ends’ 

(Frederickson & Smith, 2003: 161). Bij de toepassing van deze means-ends logic kunnen middelen en 

uitkomsten nooit helemaal los van elkaar worden gezien, zo stellen Frederickson en Smith (2003). De 

informatie en kennis over consequenties van het gekozen alternatief is vaak incompleet en 

onduidelijk. Daarbij worden middelen en uitkomsten beïnvloed door tijd en veranderende 

omstandigheden. Hieruit volgt het principe van een beperkte bounded rationality (Simon, 1947: 241). 

Ondanks het gegeven dat individuen en organisaties rationeel willen handelen is een besluit niet 

alleen rationeel. Daarnaast geeft Snellen (2007: 81) aan dat bij het nemen van een besluit geen 

sprake is van één rationaliteit, maar dat op het handelen van actoren meerdere rationaliteiten van 

invloed zijn.  

Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van de basisveronderstelling dat actoren tot op een 

zekere hoogte rationeel handelen. De voorgenoemde kanttekeningen bij het rationele keuze 

institutionalisme laten nog onverlet dat instituties nog steeds worden gezien als datgeen wat de 
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spelregels van handelen van actoren bepaalt en dat daarnaast actoren zelf hun voorkeuren 

definiëren.  

 

Het sociologisch institutionalisme (zie onder meer March & Olsen, 1998; Schofer et al., 2012) gaat uit 

van een andere invloed van instituties op actoren. Bij deze benadering is het vertrekpunt dat 

instituties het gedrag van actoren op verschillende manieren beïnvloeden (Hulst & Van Montfort, 

2007: 12). Dit gebeurt in de eerste plaats doordat instituties verwachtingen scheppen over hoe 

actoren zich in een bepaalde situatie moeten gedragen en welke identiteit zij in die situatie 

aannemen. De voorkeuren van actoren hebben dus te maken met de identiteit die zij in een 

bepaalde situatie aannemen onder invloed van de institutie (March & Olsen, 1998). Gemeenten 

hebben zelf geen inherente belangen of voorkeuren, maar hun belangen en voorkeuren zijn wel 

terug te leiden naar het stelsel van het openbaar bestuur en die hun identiteit als gemeenten geven.  

In de tweede plaats vormen instituties regels, normen en waarden die geboden en verboden 

bevatten die aangeven wat passend, toegestaan of verboden wordt geacht in bepaalde situaties 

(Hulst & Van Montfort, 2007: 12). Gemeenten zijn door wet- en regelgeving gebonden aan bepaalde 

taken en bevoegdheden die zij moeten uitvoeren. Dit heeft direct invloed op de voorkeuren van 

gemeenten.  

Ten derde scheppen instituties een cognitief kader dat actoren hebben geïnternaliseerd. 

Bestaande instituties geven vorm aan strategieën en de betekenis van actoren, maar tegelijkertijd 

creëren zij nieuwe instituties (Steunenberg, 2000). Zij geven betekenis aan de werkelijkheid en geven 

aan hoe situaties moeten worden begrepen (Huizenga, 1993: 119-120). Bij het sociologisch 

institutionalisme staat de veronderstelling centraal dat actoren hun gedrag niet alleen baseren op de 

consequenties van gedrag, maar juist kijken naar of het gedrag volgens bepaalde regels, normen en 

waarden passend of gewenst is. Dit wordt ook wel aangeduid als de ‘logic of appropriatness’ (March 

& Olsen, 1998). 

 

In deze thesis wordt uitgegaan van het gegeven dat actoren maar tot een bepaalde hoogte rationeel 

handelen. Ashworth et al. (2009) geven aan dat het institutionele perspectief een aanvulling en 

mogelijk een alternatief vormt voor functionele en rationele verklaringen van organisaties. Het 

sociologisch institutionalisme vormt daarom het algemeen kader in dit onderzoek. Er wordt vanuit 

gegaan dat het gedrag van actoren in grote mate te verklaren is door de institutionele context waarin 

zij zich bevinden. In dit geval betreft dat de institutionele context van gemeenten bij de keuze voor 

vorm van intergemeentelijke samenwerking op het terrein van jeugdzorg. Omdat instituties gedrag 

op meerdere manieren kunnen beïnvloeden is het van belang te bekijken waar de institutionele 

context van gemeenten uit bestaat en vervolgens meer specifiek te kijken naar de context van 

intergemeentelijke samenwerking. 

 

2.2 Institutionele context 

Organisaties functioneren binnen grote sociale, culturele en politieke contexten (Frumkin & 

Galaskiewicz, 2004). Deze vormen samen de institutionele context van organisaties. De context 

beïnvloedt de perceptie en constructie van de realiteit waarbinnen besluiten plaatsvinden, doordat 

ze een framewerk vormen waarbinnen interacties tussen actoren plaatsvinden (March & Olsen, 

1996). Het beïnvloedt daarbij eveneens de voorkeuren van actoren. Binnen de literatuur wordt een 
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onderscheid gemaakt tussen de externe en interne context (Kostova & Roth, 2002).1 De externe 

context bestaat uit alle formele en informele regels, maatschappelijke professionele normen en 

waarden die van buitenaf op een organisatie afkomen (Hulst & Van Montfort, 2007: 13; Zucker, 

1987: 450). De interne context wordt gevormd door alle formele en informele regels, normen, 

waarden, verwachtingen en ervaringen die binnen een organisatie ontstaan. Organisaties kunnen elk 

een andere institutionele context hebben, wat kan leiden tot verschillende reacties, handelingen en 

besluiten (Kostova & Roth, 2002).  

In deze thesis worden de verschillende gemeenten, die gezamenlijk besluiten nemen over de 

vorm van hun samenwerkingsverband, beschouwd als één (losse) organisatie. Binnen het 

organisatieverband hebben de gemeenten via interacties, samenwerking in het verleden en op 

verschillende beleidsterreinen bepaalde regels, normen en waarden ontwikkeld. De veronderstelling 

van de voorgaande paragraaf wordt aangevuld met het gegeven dat gemeenten bij hun keuze voor 

een vorm van intergemeentelijke samenwerking worden beïnvloed door een externe context, 

instituties (regels) die in nationaal verband aanwezig zijn, en door een interne context, instituties 

(regels, normen en waarden) die in regio aanwezig zijn. 

 

2.2.1 Institutionele context van gemeenten 

De externe context van gemeenten wordt voor een groot deel bepaald door de formele structuur van 

het openbaar bestuur. Dit heeft betrekking onder meer op de opbouw van het stelsel, zoals het 

aantal bestuurslagen en de onderlinge verhoudingen tussen die bestuurslagen. Meer specifiek geeft 

de formele structuur aan welke de taken en verantwoordelijkheden gemeenten hebben. Deze taken 

zijn veelal vastgelegd in formele wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de Gemeentewet 

(1992) die betrekking heeft op de algemene taken van gemeenten zoals het heffen van belastingen, 

maar ook regels bevat over het overdragen van bevoegdheden. Naast algemene taken wordt de 

externe context ook bepaald door sectorale wetten (Hulst & Van Montfort, 2011). Een voorbeeld van 

een sectorale wet is de toekomstige Omgevingswet, met onder meer regels en procedures over de 

leefomgeving. Een ander voorbeeld is de Jeugdwet (2014) die specifieke regels en 

verantwoordelijkheden bevat over het uitvoeren van taken van onder meer jeugdbescherming. Deze 

formele wetten bepalen in grote mate de inrichting, bevoegdheden en samenstelling van gemeenten 

en haar bestuur.  

Naast de formele (verplichtende) regels zijn ook informele regels van invloed op manier 

waarop gemeenten handelen. Door professionele externe partijen zoals de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG), kunnen normen en waarden worden doorgegeven ten 

aanzien van manieren van werken en uitvoering van taken. De externe context geeft ook wettelijke 

kaders aan gemeenten die aangeven wanneer moet worden samengewerkt en op welke 

beleidsterreinen. Dit kunnen bestaande beleidsterreinen zijn, maar ook nieuwe terreinen en taken 

zoals die nu voortkomen uit de decentralisatieprojecten. Voorbeelden van wettelijk kaders zijn 

vereisten uit de Jeugdwet (2014) met betrekking tot samenwerking en uit te voering taken, en 

vereisten en procedures uit de Wgr die gemeenten moeten volgen bij publiekrechtelijke vormen van 

samenwerking.  

 

                                                           
1
 Als synoniem voor de context wordt ook gesproken over de institutionele omgeving (De Graaf, 2005: 29). In dit onderzoek 

is voor de consistentie institutionele context gebruikt. Het kan daarom zijn dat in het referentiedocument de benaming 
‘omgeving’ (environment) wordt gebruikt, die in deze scriptie is vertaald naar context. 
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De keuze van de samenwerkingsvorm kan worden ingekaderd door de wettelijke vereisten. Hierbij 

valt te denken aan de vormen van samenwerking die door de wet worden ondersteund, de zwaarte 

van de samenwerkingsvorm die nodig wordt geacht en de bevoegdheden die een vorm wettelijk 

toebedeeld kan krijgen. Met betrekking tot de keuze voor een samenwerkingsvorm zijn ook 

informele regels van invloed. De parlementaire geschiedenis van de Gemeentewet, artikel 160 (1992) 

beschrijft de voorkeur voor publiekrechtelijke vormen van samenwerking ten opzichte van 

privaatrechtelijke vormen en de minister beveelt samenwerking aan met bestaande 

samenwerkingspartners. Het is mogelijk dat deze aanwijzingen, ondanks dat deze geen verplichtend 

karakter hebben, van invloed zijn geweest op de keuze voor een publiekrechtelijke 

samenwerkingsvorm of om te gaan samen werken met bestaande samenwerkingspartners in plaats 

van het vinden van nieuwe gemeentelijke partners. Handreikingen en modellen die professionele 

partijen maken zijn ook op een informele manier van invloed op de keuze voor een vorm van 

samenwerking. Deze documenten kunnen de nadruk leggen op bepaalde samenwerkingsvormen of 

samenwerkingsvormen adviseren die geschikt zijn voor bepaalde samenwerkingstaken. 

 

In het onderzoek zal een gedeelte van de vragen betrekking hebben op elementen uit de externe 

context: welke taken moeten gemeenten in het kader van de jeugdzorg uitvoeren en is er een 

verplichting ten aanzien van de wijze waarop zij deze taken moeten organiseren? Vervolgens is het 

relevant te onderzoeken in welke mate de aanbeveling tot samenwerking met bestaande 

samenwerkingspartners gemeenten heeft doen besluiten ook daadwerkelijk de samenwerking te 

zoeken met hen. In hoeverre hebben gemeenten de voor- en nadelen van privaatrechtelijke en 

publiekrechtelijke vormen bewust ten opzichte van elkaar afgewogen? Hebben gemeenten zich laten 

leiden door regels met betrekking tot het toepassen van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke 

vormen? In hoeverre hebben gemeenten de uitgesproken voorkeur uit de Gemeentewet (1992) en 

de rijksoverheid opgevat als verbod op het kiezen van andere vormen van samenwerking? In 

hoeverre hebben bepaalde normen met betrekking tot intergemeentelijke samenwerking uit het 

brede veld van gemeenten en professionals invloed gehad op de besluitvorming binnen de regio’s? 

 

Naast een externe context hebben de afzonderlijke gemeenten ook te maken met een eigen lokale 

context. Deze wordt gevormd door onder andere de interne politieke verhoudingen en de 

verhoudingen met andere partijen en instellingen. De gemeenten ontwikkelen beleidsprogramma’s 

en maken afspraken met instellingen die verwachtingen scheppen ten aanzien van het presteren en 

functioneren van gemeenten op bijvoorbeeld het terrein van jeugdzorg. Daarnaast hebben 

gemeenten politieke culturen waarin bepaalde waarden kunnen worden gehecht aan 

gelijkwaardigheid of zelfstandigheid van het gemeentebestuur, maar waarin ook regels, normen en 

waarden zijn ontstaan met betrekking tot de omgang en samenwerking met andere gemeenten. 

De regionale context wordt onder meer gevormd door een regionale kenmerken, ervaringen 

en politieke relaties. De regionale kenmerken kunnen tot uiting komen door de samenstelling van de 

regio en de aan- of afwezigheid van een centrumgemeente2. Deze elementen uit de context kunnen 

van invloed zijn op samenwerking door het beïnvloeden van algemene uitgangspunten ten aanzien 

van vorm en de mate en manier waarop gemeenten willen samenwerken. Uitgangspunten kunnen 

onder meer zijn de nadruk op zelfstandigheid en het wel of niet toekennen van een rol aan een 

centrumgemeente. Slechte ervaringen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat bepaalde vormen van 

                                                           
2
 Voor een toelichting op het begrip ‘centrumgemeente’ wordt verwezen naar paragraaf 2.3.1. 
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samenwerking worden vermeden, doordat het als voorbeeld is gaan dienen hoe het in elk geval niet 

moet. Gemeenten kunnen daarnaast normen hebben ontwikkeld met betrekking tot de vorm van 

samenwerking. Deze zijn weliswaar niet vastgelegd, maar vormen toch regels aan de hand waarvan 

gemeenten vormen van samenwerking beoordelen. Te denken valt aan de voorkeur voor een 

publiekrechtelijke of privaatrechtelijke vorm en het wel of niet willen uitbesteden van taken aan één 

gemeente.  

 

Ook bij de interne institutionele context is de vraag in welke mate deze context de keuze voor een 

samenwerkingsvorm beïnvloedt. In hoeverre laten gemeenten samenwerkingservaringen meespelen 

bij de keuze voor een vorm van samenwerking? Welke invloed hebben normen en waarden op het 

formuleren van uitgangspunten voor de samenwerking(svorm)? In welke mate bepalen waarden die 

gemeenten samen toekennen aan autonomie en democratische verantwoording de voorkeuren voor 

bepaalde vormen van samenwerking? In welke mate bepaalde de ervaringen met 

samenwerkingsvormen de keuze voor een vorm van samenwerking? In welke mate zijn 

centrumposities en omvang van gemeenten binnen samenwerkingsverbanden bepalend tijdens het 

besluitvormingsproces van de keuze voor een vorm van samenwerking?  

  

2.3 Vormen van samenwerking 

2.3.1 Juridische vormen van samenwerking 

Voor een intergemeentelijke samenwerking zijn verschillende samenwerkingsconstructies mogelijk. 

Een manier om de verschillende vormen van samenwerking te onderscheiden is door te kijken naar 

de juridische vormgeving. De juridische vormgeving kan worden opgedeeld in twee hoofdvormen, te 

weten de publiekrechtelijke vorm en de privaatrechtelijk vorm. De publiekrechtelijke vorm vindt haar 

grondslag in de Wgr. Op grond van artikel 1 en 8 van de Wgr zijn vier vormen van samenwerking te 

onderscheiden: een openbaar lichaam, een gemeenschappelijk orgaan, een centrumgemeente en 

een regeling zonder meer.  

Een openbaar lichaam is de meest zware vorm van samenwerking die mogelijk is op basis van 

de Wgr. Doordat een openbaar lichaam rechtspersoonlijkheid heeft, kunnen deelnemende 

gemeenten bevoegdheden van regeling en bestuur overdragen aan het lichaam waardoor deze 

zelfstandig in het maatschappelijk verkeer kan optreden. Een openbaar lichaam kent een bestuur dat 

wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De tweede vorm – een 

gemeenschappelijke orgaan – heeft een beperkte rechtspersoonlijkheid en kan geen regelgevende 

bevoegdheden overgedragen krijgen. Wel kan een gemeenschappelijk orgaan 

beschikkingsbevoegdheden gedelegeerd krijgen, met als uitzondering belastingvoorschriften of 

andere algemeen verbindende voorschriften. Bij een samenwerkingsvorm zoals een 

centrumgemeente kunnen deelnemende gemeenten bevoegdheden overdragen aan het bestuur van 

een andere gemeente. De regeling zonder meer is de vierde samenwerkingsvorm die in de Wgr 

wordt onderscheiden. Het betreft de lichtste vorm, waarbij bevoegdheden niet kunnen worden 

gemandateerd of gedelegeerd. Op basis van een overeenkomst worden samenwerkingsafspraken 

gemaakt door gemeenten.  

Intergemeentelijke samenwerking is in beginsel vrijwillig. De wet kan gemeenten wel voor bepaalde 

taken verplichten samen te werken, zoals bij de veiligheidsregio’s (artikel 9 Wet veiligheidsregio’s, 

2010). Bij jeugdzorg is dit niet verplicht. Midden 2014 is  door de Eerste Kamer een wijzing van de 
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Wgr (1984) goedgekeurd met daarin onder meer een vijfde samenwerkingsvorm, de 

bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze bedrijfsvoeringsorganisatie is te vergelijken met een 

gemeenschappelijk orgaan, maar dan met een rechtspersoonlijkheid (VNG, 2013). De wijzing met 

betrekking tot de nieuwe vorm is nog niet in werking getreden. 

  De privaatrechtelijke vorm van intergemeentelijke samenwerking komt in een aantal 

juridische constructies veelvuldig voor, te weten een stichting, vereniging, Besloten vennootschap 

(BV), Naamloze Vennootschap (NV), coöperatie, privaatrechtelijk convenant en privaatrechtelijke 

overeenkomst. De eerste zes vormen hebben rechtspersoonlijkheid. Zij kunnen daarom handelen in 

het maatschappelijk verkeer en worden geleid door een bestuur. De laatste twee bestaan in de vorm 

van bestuursakkoorden en dienstovereenkomsten (VNG, 2013: 15-18).  

 

2.3.2 Organisatorische vormen van samenwerking 

Naast een juridische vormgeving moet ook een keuze worden gemaakt in organisatorische 

vormgeving. Deze vormen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld, bijvoorbeeld aan de 

hand ontwerpdimensies (Hulst & Van Montfort, 2011) of de vier modellen van Korsten et al. (2004). 

In dit onderzoek is gekozen om de organisatorische verdeling te maken op basis van indeling van Van 

Dijk et al. (2013), die op basis van de mate van integratie van de gemeentelijke organisaties de 

samenwerkingsvormen indeelt. Deze komt overeen met één van de ontwerpdimensies van Hulst en 

Van Montfort (2011), hetgeen de wetenschappelijke gronden voor deze keuzes verstevigd. Op deze 

manier kan tevens een bruikbare indeling van vormen van samenwerking worden gemaakt, zonder 

voorbij te gaan aan de verschillen tussen de vormen en hun specifieke kenmerken.  

Van Dijk et al. (2013) maakt onderscheid tussen afstemming van taken, uitbesteding aan 

andere gemeente(n) en bundeling van de uitvoering. Van afstemming van taken is sprake bij het 

netwerkmodel. De gemeentelijke organisatie blijft hetzelfde en alleen op bepaalde gebieden wordt 

structureel samengewerkt om schaalvoordelen te realiseren. Het model heeft een losse structuur en 

is flexibel.  

De uitbesteding van taken aan andere gemeente gebeurt bij het gebruiken van het 

centrumgemeentemodel3. Bij dit model worden één of meerdere taken ondergebracht bij één van de 

betrokken gemeenten in het samenwerkingsverband. Deze centrumgemeente voert op basis van een 

mandaat taken uit voor de andere gemeenten. De andere gemeenten blijven verantwoordelijk voor 

de gemandateerde beslissingen (VNG, 2013: 21). In de praktijk wordt de 

centrumgemeenteconstructie ook wel aangeduid als het gastheergemeentemodel (Ministerie van 

BZK, 2010: 19). Het matrixmodel lijkt op het centrumgemeentemodel, alleen bij het matrixmodel 

nemen gemeenten op basis van portefeuilleverdeling uitvoeringstaken en/of beleidsterreinen van 

elkaar voor hun rekening. Ambtenaren van een bepaald taakgebied worden gedetacheerd bij de 

gemeente die de taak op zich heeft genomen. De betrokken gemeenten hebben de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid die wordt vastgelegd door middel van leveringscontracten. Er vind dus 

aanbesteding van taken plaats aan meerdere gemeenten in plaats van  aan één (centrum)gemeente.  

Het bundelen van taken bij een aparte organisatie vindt plaats bij het Shared Service Center 

(hierna: SSC) model. De samenwerkende gemeenten voegen hierbij een of meerdere afdelingen 

                                                           
3
 Bij de juridische vormen van samenwerking wordt ook het begrip ‘centrumgemeente’ gebruikt. In deze thesis 

wordt van een juridische centrumgemeente uitgegaan als gemeenten deze centrumfunctie hebben opgelegd 
gekregen door het Rijk. Met een organisatorische ‘centrumgemeente’ wordt een constructie bedoeld waarbij 
gemeenten vrijwillig taken uitbesteden aan een één gemeente. 



13 

samen, die een nieuwe organisatie eenheid vormen. Dit SSC verleent op contractbasis diensten aan 

de moederorganisaties. Ook de SSC kent meerdere varianten. Eerste variant kent het SSC, die 

dezelfde eigenschappen heeft als het model ‘Samen en toch Apart’ (SETA) die in de praktijk ook 

wordt toegepast. Dit model brengt een groot deel van ambtenaren van de betrokken gemeenten 

onder in een facilitaire organisatie. Voor de samenwerking wordt een convenant opgesteld op basis 

waarvan ambtenaren de gegeven opdrachten uitvoeren voor de gemeenten. De  federatiegemeente 

is de tweede variant op de SSC. Het is een model waarbij belangrijke delen van vergunningverlening, 

onderwijs, voorzieningen en diensten worden ondergebracht bij gezamenlijke diensten (Elzinga, 

2002). De samenwerking wordt geregeld in een federatieverordening. In beide varianten op de SSC 

behouden de betrokken gemeenten hun politieke zeggenschap. 

 

Het is niet mogelijk om de juridische samenwerkingsvormen één op één te koppelen aan 

organisationele vormen van samenwerking, omdat organisationele vormen zowel een 

privaatrechtelijke als een publiekrechtelijke constructie kunnen hebben. Er kan dus niet worden 

gezegd dat organisatievorm X het beste past bij juridische vorm Y. Volgens Drooglever en Zwaan 

(2010) in Ministerie van BZK (2010: 18-20) zijn wel per organisatievorm een aantal juridische vormen 

aan te wijzen die aansluiten. Hier wordt in deze thesis verder niet op ingegaan, omdat nog steeds 

verschillende juridische vormen per organisatievorm worden aangewezen als best passend en 

daardoor niet een eenduidige hoofdelijke indeling kan worden gemaakt. Voor deze thesis worden 

daarom de juridische en organisationele samenwerkingsvormen als indeling gebruikt. Voor een 

overzicht van deze samenwerkingsvormen wordt verwezen naar figuur 1. 

 

 

Figuur 1: Indeling samenwerkingsvormen juridisch 
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Figuur 2: Indeling samenwerkingsvormen organisatorisch 

Resumerend kan worden gesteld dat meerdere vormen van samenwerking kunnen worden 

toegepast bij samenwerkingen tussen gemeenten. Maar welke samenwerkingsvorm (zowel juridisch 

als organisatorisch) kiezen gemeenten in de praktijk? Valt hun keuze voor het organiseren van de 

taken van de jeugdzorg op een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke constructie? En als voor 

respectievelijk publiekrecht of privaatrecht is gekozen, welke juridische vorm van samenwerking 

kiezen zij daarbinnen? Daarna is de vraag voor welke mate van organisationele integratie gemeenten 

hun voorkeur hebben om de juridische vorm te ondersteunen. Kiezen gemeenten voor lichte 

samenwerking waarbij gemeentelijke organisaties in beperkte mate samenwerken of voor een 

zwaardere vorm door een aparte organisatie op te richten? Welke redenen liggen aan deze keuzes 

ten grondslag? 

 

2.4  Relatie tussen institutionele context en vorm van samenwerking 
Er is nog betrekkelijk weinig onderzoek verricht naar de invloed van de institutionele context op 

intergemeentelijke samenwerking. Hulst en Van Montfort (2011) rapporteren de resultaten van 

vergelijkend onderzoek in acht Europese landen en gaan daarbij in op de invloed van de nationale 

institutionele context op intergemeentelijke samenwerking. De auteurs besteden aandacht aan de 

verschillen in de aanwezigheid van intergemeentelijke samenwerking. Zij laten zien dat 

samenwerking veel voorkomt in landen waarin sprake is van kleine gemeenten die een relatief groot 

takenpakket hebben en dat juist veel minder frequent voorkomt in landen met grote gemeenten die 

een relatief klein takenpakket hebben. Meer specifiek gaat het artikel ook in op het verband tussen 

elementen van de nationale context en de vorm die gemeenten geven aan samenwerking.  

Uit het onderzoek komt naar voren dat er een verband bestaat tussen de vorm van 

intergemeentelijke samenwerking en de wettelijke kaders komend uit deze nationale context. In 

landen waarin de wetgeving zware formele eisen stelt aan de oprichting en het besturen van een 

zelfstandig openbaar lichaam, kiezen gemeenten vaak voor een eenvoudige overeenkomst. De reden 

hiervoor is dat een eenvoudige overeenkomst minder bestuurskosten met zich meebrengt en 

eenvoudiger is aan te gaan en te wijzigen. Gemeenten bleken ook eerder te kiezen voor een 

eenvoudige overeenkomst dan voor een openbaar lichaam in landen waar de bestuurscultuur sterk 

onder invloed stond van de New Public Management stroming (zie onder meer Dunleavy & Hood, 

1994; Lane, 2000), met zijn nadruk op horizontale relaties en flexibiliteit. Zelfstandige openbare 

samenwerkingsverbanden kwamen juist voor binnen nationale contexten die werden gekenmerkt 

door de afwezigheid van gedetailleerde wettelijke kaders, het bestaan van financiële prikkels en een 
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bestuurscultuur die werd gedomineerd door klassiek Weberiaans denken (zie onder meer Dunleavy 

& Hood, 1994), met de nadruk op formele organisatie en hiërarchie. In het onderzoek wordt een 

beperkte doorkijk gegeven op de invloed van de regionale context op de keuze voor een 

samenwerkingsvorm. Intergemeentelijke samenwerking hangt ook samen met de rol die een 

regionale overheid ten opzichte van gemeenten inneemt. Gedacht kan worden aan de invloed op de 

inhoud van lokaal beleid en regionale plannen. 

 

Eerder verrichten Huizenga (1993) en Hulst (2000) onderzoek naar de invloed van de regionale 

context op intergemeentelijke samenwerking. Beiden besteden onder meer aandacht aan de invloed 

van de afhankelijkheidsverhoudingen tussen gemeenten: waarden, normen en regels die gemeenten 

met elkaar delen en die voor een deel zijn gevormd door gemeenschappelijke ervaringen met 

intergemeentelijke samenwerking. Als gemeenten in zijn algemeenheid afwijzend staan tegenover 

regionale samenwerking, werken gemeenten alleen samen op het hoogst noodzakelijk en zullen zij in 

eerste instantie niet kiezen om bovenlokale vraagstukken op regionaal niveau op te lossen. Men 

staat dan zeker afwijzend tegenover een regionaal samenwerkingsverband dat zelfstandig zou 

kunnen werken. Het tegenovergestelde gebeurt als gemeenten een positieve grondhouding hebben 

ten opzichte van regionale samenwerking. Gemeenten zullen dan eerder grensoverschrijdende 

vraagstukken op regionaal niveau aan de orde laten komen. Er is ruimte om openbare lichamen in te 

stellen waarin het ambtelijk apparaat van het samenwerkingsorgaan en het Dagelijks Bestuur 

(hierna: DB) een actieve en relatief zelfstandige rol spelen (Hulst, 2000: 86-87).  

De grondhouding die gemeenten met betrekking tot samenwerking innemen, wordt 

beïnvloed door ervaringen uit het verleden. Huizenga (1993: 83) speekt van exemplarische 

interacties: succesvolle gemeenschappelijke ondernemingen of juist gedeelde slechte ervaringen met 

samenwerking gaan als voorbeeld dienen om intergemeentelijke samenwerking wel of juist niet aan 

te gaan of in een bepaalde vorm te gieten. Of een rol is weggelegd voor samenwerking, en welke 

vorm deze samenwerking krijgt is dus mede afhankelijk van de regionale bestuurscultuur, en de 

tradities en ervaringen die gemeenten hebben met betrekking tot regionale samenwerking. 

 
Beiden onderzoeken laten zien dat zowel de nationale als regionale context invloed hebben op de 

vorm en invulling van intergemeentelijke samenwerking. Op basis van de onderzoeksuitkomsten is 

aannemelijk dat de wetgeving met zijn wel of niet gedetailleerde wettelijke kaders met betrekking 

tot intergemeentelijke samenwerking bepalend is geweest voor de keuze van de 

samenwerkingsvorm. De ervaringen binnen de regio met intergemeentelijke samenwerking – al dan 

niet tussen gemeentelijke organisaties – vormen daarnaast een belangrijke waardebepaler bij het 

aangaan van samenwerkingsverbanden en de invulling daarvan. Deze verbanden vragen om verdere 

empirische verkenning. Heeft de interne regionale context ook invloed in de onderzochte 

besluitvormingsprocessen? Welke invloed heeft de provincie op de keuze voor een vorm van 

samenwerking? In hoeverre leiden wettelijke beperkingen tot een bepaalde keuze voor een type 

samenwerking? Hoe beïnvloeden tradities en ervaringen met samenwerkingsverbanden de keuze 

voor een lichte of zware vorm van samenwerking?  
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3. Methoden van onderzoek 

3.1 Onderzoeksdesign 

Het onderzoek naar de rol van de institutionele context bij de keuze voor een bepaalde vorm van 

samenwerking is een explorerend onderzoek. Bij het verrichten van onderzoek worden twee 

aanpakken van onderzoek onderscheiden, te weten een inductieve en deductieve aanpak. De 

inductieve aanpak is gericht op het gebruiken en interpreteren van ruwe data om modellen en 

hypothesen af te leiden. De deductieve aanpak gaat uit van het tegenovergestelde. Door middel van 

analyses wordt onderzocht of de gevonden data overeenstemmen met vooraf gevormde theorieën 

en hypothesen (Swanborn, 2002: 17-18). In dit onderzoek is sprake van een inductieve aanpak: het 

ontwikkelen van hypothesen over de rol die de externe en interne institutionele contexten kunnen 

spelen bij de keuze voor een samenwerkingsvorm. Hiervoor is gekozen omdat er nog maar weinig 

theorie beschikbaar is over invloeden op het besluitvormingsproces. Het is daarom belangrijk dat 

theorievorming plaatsvindt.  

Voor het vergaren van empirische informatie is in dit onderzoek gebruik gemaakt van 

kwalitatieve casestudy. Een kwalitatieve casestudy is een onderzoek naar een sociaal verschijnsel en 

is vooral gericht op het beschrijven en verklaren van dat verschijnsel (Swanborn, 2002: 115). In dit 

geval betreft dat de keuze voor een bepaalde vorm van samenwerking en de rol die de institutionele 

context bij deze keuze speelt. De redenen waarom gekozen is voor kwalitatieve casestudy zijn (i)de 

mogelijkheid die deze methode biedt om een zo gedetailleerd mogelijk studie te verrichten, (ii) dit 

een goede methode is als nog weinig kennis beschikbaar is (Swanborn, 2002: 117) en (iii) op deze 

manier informatie wordt verkregen die diepgaander is dan informatie verkregen door een enquête 

(Swanborn, 2002: 100). De cases zijn gericht op het gebied van jeugdzorg. De motivering hiervoor ligt 

in de actualiteit, waar gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor nieuwe vormen 

en taken van jeugdzorg. De eisen die aan deze taken zijn gesteld zorgen ervoor dat gemeenten 

moeten gaan samen werken en daarover binnen een bepaalde termijn een expliciet besluit moeten 

nemen. Deze omstandigheden maken samenwerking op het gebied van jeugdzorg geschikt om de rol 

van de institutionele context op de keuze voor een samenwerkingsvorm te onderzoeken. Om de 

validiteit van de theoretische conclusies te vergroten is gekozen om een aantal 

besluitvormingsprocessen rondom de keuze voor de samenwerkingsvorm te onderzoeken. Dit 

betekent dat een meervoudige vergelijkende casestudy is uitgevoerd (Yin, 2009: 46). 

 

3.2 Case selectie 

De cases zijn op de volgende manier geselecteerd. Allereerst is gekeken naar 

samenwerkingsverbanden op het gebied van jeugdzorg, waarbij sprake was van een afgeronde 

besluitvorming over de samenwerkingsvorm op hoofdlijnen. Op deze manier werden alleen 

samenwerkingen bestudeerd waarbij de rol van institutionele context op de keuze voor de vorm ook 

daadwerkelijk kon worden onderzocht. Vervolgens is binnen deze selectie gekeken naar de toegang 

tot de data en de kans op medewerking van de betrokken gemeenten deelnemend aan de 

samenwerkingsbanden. Zo werd geborgd dat  voldoende empirische data beschikbaar was als input 

voor het onderzoek. 

 Uit de negen potentiële cases die resteerden na het toepassen van de voornoemde drie 

criteria zijn vier cases gekozen. Daarbij is gestreefd naar een zo groot mogelijke variatie. De 

bedoeling was om de selectie op vijf kenmerken te laten variëren: (i) publiek en privaatrechtelijk, (ii) 
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bestaande en nieuwe samenwerkingen, (iii) zwaarte van de vorm, (iv) betrokkenheid van een externe 

adviseur en (v) geografische spreiding. Op twee kenmerken bleek dat echter niet mogelijk. De eerste 

selectie van cases bevatte alleen publiekrechtelijke samenwerkingsvormen, waar het idee in eerste 

instantie was om tenminste ook één privaatrechtelijke vorm in het onderzoek te betrekken. 

Daarnaast bleek dat in alle gevallen sprake was van samenwerkingsverbanden waarin gemeenten 

participeerden die ook al eerder in andere verbanden met elkaar samenwerkten. Er is geen casus 

onderzocht waar gemeenten een nieuwe samenwerking moesten aangaan voor de taken rondom 

jeugdzorg. Uiteindelijk is gevarieerd op drie kenmerken: 

1. De zwaarte van de samenwerkingsvorm. De cases moesten verschillend zijn in type 

samenwerkingsvorm. Dat wil zeggen dat de caseselectie (voor zover mogelijk) moest bestaan 

uit lichte en zware vormen van samenwerking; 

2. De betrokkenheid van externe adviseur(s). Bij de geselecteerde cases mocht niet bij elk 

samenwerkingsverband een externe adviseur betrokken zijn bij het keuzeproces rondom een 

bepaalde samenwerkingsvorm en tevens diende dit niet dezelfde adviseur te zijn. Hierdoor 

zou beter zicht kunnen ontstaan op de mogelijke invloed van normen uit het professionele 

veld door minimaal één case te onderzoeken die een externe adviseur werkzaam had; 

3. De geografische spreiding. De cases moesten zo veel mogelijk uit verschillende delen van 

Nederland komen. Op deze manier kon inzicht ontstaan in de eventuele rol van verschillen in 

regionale bestuursculturen. 

 

Na het toepassen van de drie criteria zijn de volgende vier cases geselecteerd voor het onderzoek.  

De eerste geselecteerde case is het samenwerkingsverband regio Hart van Brabant. Deze 

regio werkt op publiekrechtelijke grond samen door middel van een gemeenschappelijk regeling met 

een openbaar lichaam in combinatie met een gastheermodel. De negen betrokken gemeenten, 

gelegen in het zuiden van Nederland, hebben ervaring met het werken in deze samenstelling. Bij de 

keuze voor een samenwerkingsvorm is een externe adviseur betrokken geweest. 

 De tweede case die is geselecteerd betreft samenwerkingsverband Peel-gemeenten. Het 

gaat hier om een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm op basis van een openbaar lichaam met een 

modulair karakter. De samenwerkingsregio ligt in het zuiden van Nederland en bestaat uit vijf 

gemeenten die al langer samenwerkten in dezelfde samenstelling. Sinds twee jaar is er ook een zesde 

gemeente aangesloten. Voor zo ver bekend is er geen externe adviseur betrokken geweest bij het 

besluitvormingsproces voor het kiezen van een samenwerkingsvorm. 

Case drie is gevormd door samenwerkingsverband regio Rijk van Nijmegen. Het ging hier om 

een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm op basis van een modulaire gemeenschappelijke regeling 

met een openbaar lichaam. De samenwerkingsregio ligt in het oosten van Nederland en de negen 

betrokken gemeenten werken al langer samen in deze samenstelling. Voor zover vooraf bekend was 

bij het proces tot het komen tot een samenwerkingsvorm geen externe adviseur betrokken. 

 De laatste case die is gekozen is samenwerkingsverband regio Zaanstreek-Waterland. De 

negen betrokken gemeenten hebben gekozen voor een regeling zonder meer, een licht 

publiekrechtelijke vorm. De regio ligt in het westen van Nederland en de betrokken gemeenten 

werken al langer samen in deze samenstelling. De samenwerkingsvorm is gekozen zonder hulp van 

een externe adviseur. 
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Resumerend kan worden gesteld dat de vier samenwerkingsverbanden zijn gekozen, verspreid over 

Nederland en zonder een eenzelfde externe adviseur die betrokken was bij de samenwerking. De 

samenwerkingsverbanden hebben zowel lichte als zwaardere samenwerkingsvormen. 

 

3.3 Protocol en dataverzameling 

Om inzicht te krijgen in de verschillende cases en de condities te creëren om te cases te vergelijken is 

een protocol opgesteld. Dit protocol diende als vertrekpunt voor het verzamelen van data. Een 

onderscheid werd gemaakt tussen de verzameling van data die betrekking hadden op alle vier cases 

en op de specifieke kenmerken van de regio waar de samenwerking plaatsvindt. Vervolgens zijn 

vragen opgesteld gericht op het samenwerkingsproces voor het organiseren van de jeugdzorgtaken. 

Als laatste zijn vragen geformuleerd die specifiek betrekking hadden op de besluitvorming van de 

keuze voor de samenwerkingsvorm.  

 

Algemeen 

- Welke taken vloeien voort uit de decentralisatie jeugd?; 

- Bij welke taken zijn gemeenten verplicht samen te werken?; 

- Hebben gemeenten verplichtingen bij het aangaan van een samenwerking? Zo ja: een 

verplichting in samenwerkingsvorm of samenwerkingspartner?; 

- Is er sprake van andere vormen van sturing door de centrale overheid en zo ja, op welke manier? 

 

Kenmerken van de regio 

- Wie zijn de betrokken gemeenten in het samenwerkingsverband?; 

- Welke omvang hebben de gemeenten in verhouding tot elkaar?; 

- Hebben de gemeenten een samenwerkingsgeschiedenis?; 

- In welke samenwerkingsverbanden participeren de gemeente? Gezamenlijk als gemeenten of 

ook apart? 

 

Samenwerkingsproces 

- Wanneer is het besluit tot het onderzoeken en aangaan van de samenwerking genomen?; 

- Welke partij heeft de aanzet gegeven tot het onderzoeken en aangaan van de samenwerking?; 

- Welke randvoorwaarden zijn geformuleerd bij de start van het samenwerkingsproces?; 

- Hoe is het ontwikkeltraject voor de samenwerking tot stand gekomen?; 

- Was een externe adviseur betrokken?; 

- Welke stappen zijn door de werkgroep/gemeenten genomen?; 

- Wel tussentijdse documenten/overeenkomsten/verklaringen zijn door de gemeenten opgesteld 

en getekend?; 

- Welke vorm is gekozen voor het samenwerkingsverband?; 

- Welke taken gaan de gemeenten gezamenlijk uitvoeren met behulp van het 

samenwerkingsverband? 
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Besluitvormingsproces met betrekking tot de samenwerkingsvorm: 

- Aan welke criteria moesten de vormen voldoen en welke criteria waren doorslaggevend?; 

- Hadden gemeenten een voorkeur voor een samenwerkingsvorm en zo ja, welke?; 

- Zijn er verschillende alternatieven in de afweging betrokken geweest en zo ja welke?; 

- Welke voor- en nadelen werden toegeschreven aan de verschillende alternatieven?; 

- Waren de gemeenten verschillend in de waardering van de alternatieven?; 

- Welke voor- en nadelen waren doorslaggevend?; 

- Welke rol speelden regels , aanwijzingen en suggesties vanuit de rijksoverheid in de keuze voor 

de samenwerkingsvorm?; 

- Welke rol speelden ervaringen van andere gemeenten met betrekking tot samenwerking?; 

- Zijn documenten, zoals handreikingen, gebruikt bij het opzetten van het samenwerkingsverband 

en welke rol hebben die gespeeld bij het maken van een keuze?; 

- Speelden professionals, zoals ondersteunende organisaties (Vereniging Nederlandse 

Gemeenten), consultancy bureaus en wetenschappers een rol?; 

- Hadden specifieke normen en waarden van gemeenten met betrekking tot samenwerken invloed 

op de keuze voor de samenwerkingsvorm?; 

- Welke rol speelde de ervaring van gemeenten met de deelnemende gemeenten aan het 

samenwerkingsverband?; 

- Welke verwachtingen waren er vanuit de burgers met betrekking tot het regelen van de nieuwe 

(en huidige) taken van jeugdzorg? 

 

De data is door middel van documentenanalyse en/of interviews met functionarissen van gemeenten 

verzameld. Voor een overzicht van de dataverzamelingsmethoden per type vraag wordt verwezen 

naar tabel 1. 

 
Tabel 1: Dataverzamelingsmethoden 

Data Methode  

Algemeen Documentenanalyse 

Kenmerken van de regio Documentenanalyse en interviews 

Samenwerkingsproces Documentenanalyse en interviews 

Besluitvormingsproces vorm van samenwerking Documentenanalyse en interviews 

 

De dataverzameling met behulp van interviews is uitgevoerd door middel van gesprekken met 

medewerkers van gemeenten deelnemend aan de samenwerkingsverbanden. De interviews waren 

semi-gestructureerd van aard, dat wil zeggen dat de gespreksonderwerpen vaststonden maar de 

volgorde van de vragen is vrij in te vullen. Voor deze vorm van interviewen is gekozen, omdat op 

deze wijze zoveel mogelijk informatie is te verkrijgen van de geïnterviewde en toch voldoende 

structuur te houden zodat alle onderwerpen worden behandeld (Bernard, 1988: 156). Per 

samenwerkingsverband zijn om te beginnen drie betrokken functionarissen geïnterviewd. Als na drie 

gesprekken bleek dat nog meer informatie nodig was voor de beschrijving van de case, werd een 

vierde interview bij een nieuwe functionaris afgenomen. In totaal zijn vijftien functionarissen 

geïnterviewd. De functies van de medewerkers waren beleidsadviseur, wethouder, adviseur, 

programmamanager en gemeentesecretaris. Voor een volledig overzicht van de geïnterviewden en 

hun functies wordt verwezen naar bijlage II. 
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3.4 Borging van de kwaliteit  

In het onderzoek is getracht de betrouwbaarheid van de materiaalverzameling te waarborgen door 

het opstellen van een gedetailleerd protocol en door middel van triangulatie. Het protocol zorgde 

voor standaardisering van de manier waarop de cases werden bestudeerd, waardoor toevalsfouten 

konden worden voorkomen (Swarnborn, 2002:23). Triangulatie is toegepast door gebruik te maken 

van bestaande data (handreikingen, beleidsdocumenten, brieven, notulen, raadsbesluiten) in 

combinatie met nieuwe data (interviews). De interviewverslagen zijn door de geïnterviewden 

geautoriseerd en hebben toestemming verleend met naam in het onderzoek te worden genoemd. 

Daarnaast zijn ter controle de casebeschrijvingen voorgelegd aan de functionarissen van de 

gemeenten. De vergelijkende opzet van het onderzoek maakte het mogelijk beter gefundeerde 

uitspraken te doen over de invloed van verschillende elementen van de externe en interne 

institutionele context.  
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4. Jeugdzorgtaken gemeenten 

4.1 Wettelijke verplichtingen 

In de oude Wet voor de jeugdzorg (2004) zijn de provincies verantwoordelijk voor de jeugdzorg. 

Onder jeugdzorg wordt verstaan ‘ondersteuning van en hulp aan jeugdigen, hun ouders, stiefouders 

of anderen die een jeugdige als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden, met uitzondering 

van pleegouders, bij opgroei- of opvoedingsproblemen of dreigende zodanige problemen’ (Wet op 

de jeugdzorg, artikel 1.1, lid 1, 2004). Met de decentralisatieprojecten per 1 januari 2015 en de 

nieuwe Jeugdwet (2014) worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Op dit moment zijn 

gemeenten al verantwoordelijk voor de preventieve opvoedondersteuning en jeugdgezondheidszorg 

en gezondheidsbevordering. 

 

Door de huidige wetgeving worden gemeenten eveneens verantwoordelijk voor: 

- Provinciale gespecialiseerde jeugdzorg (onder meer residentiële zorg en pleegzorg); 

- Gesloten jeugdzorg; 

- Geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (hierna: jeugd-ggz); 

- Zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking (hierna: jeugd-vb); 

- (Vervoer bij) begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen; 

- Kortdurend verblijf ten behoeve van jeugdigen; 

- Geestelijke gezondheidszorg in het kader van het jeugdstrafrecht; 

- Uitvoering van jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen. 

 

Daarnaast worden gemeenten verantwoordelijk voor Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 

(hierna: AMK) en Steunpunt Huiselijk Geweld (hierna: SHG), die respectievelijk nog vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de provincies en de centrumgemeenten in het kader van de 

vrouwenopvang. Gemeenten moeten vanwege de verplichte meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling de AMK’s en SHG’s per 1 januari 2015 samen voegen tot één organisatie: het 

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (hierna: AMHK) (Memorie van 

toelichting bij de Jeugdwet, 2014: 28). In totaal gaat het om elf vormen van jeugdzorg. 

Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de hiervoor genoemde 

elf jeugdzorgvormen. Dit betekent allereerst dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor preventie, 

ondersteuning, zorg en zorg bij opgroeien, opvoeden, psychische problemen en stoornissen. Daarbij 

moeten gemeenten zorgen voor een deskundige toeleiding naar, advisering over en inzet van de 

aangewezen vorm van jeugdzorg (Memorie van toelichting Jeugdwet, 2014: 13). Ten tweede 

betekent dit voor gemeenten dat zij verantwoordelijk zijn voor het maken van beleid voor de 

preventie, jeugdhulp en de uitvoering van jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen 

(artikel 2.1 Jeugdwet, 2014). Het beleid heeft betrekking op het inkoop- en kwaliteitsbeleid. Dit 

betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor het inkopen van zorg bij zorgaanbieders en 

gecertificeerde instellingen. Op deze manier dragen gemeenten zorg voor toegang tot 

jeugdhulpvoorzieningen (Memorie van toelichting bij de Jeugdwet, 2014: 109-110).  

 

Een aanwijzing voor gemeentelijke samenwerking is in de Jeugdwet (2014) niet gegeven. Gemeenten 

hebben in beginsel zelf de mogelijkheid om afspraken te maken over de wijze waarop zij de nieuwe 

jeugdzorgvormen gaan organiseren. Deze vrijheid hebben gemeenten zowel voor de 

samenwerkingsfuncties als voor de vorm van samenwerking (Memorie van toelichting Jeugdwet, 
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2014: 21). De Jeugdwet bevat alleen een artikel waarin wordt aangegeven dat gemeenten samen 

moeten werken als dit voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van de wet nodig is (artikel 

2.7 lid 1 Jeugdwet, 2014). Dit betekent dat gemeenten alleen hoeven samen te werken als dit nodig 

is voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de jeugdvormen en bijhorende taken. Het Rijk kan 

door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (hierna: AMvB) wel een 

samenwerkingsverplichting geven voor de uitvoering van jeugdhulptaken als zij dit noodzakelijk acht. 

De AMvB kan ook regels bevatten over de samenwerkingsvorm (Memorie van toelichting Jeugdwet, 

2014: 127). In de memorie van toelichting op de Jeugdwet (2014) wordt wel gesproken over een 

aantal vormen waarvoor het van belang is dat gemeenten samenwerken. Samenwerking kan dan 

zowel inhoudelijk als financieel gunstig zijn, vanwege vereiste kennis en dure jeugdhulp. Echter, dit is 

niet als verplichting opgenomen in de Jeugdwet.  

 

4.2 Sturing van het Rijk 
Naast wettelijke verplichtingen is bij intergemeentelijke samenwerking ook sprake van sturing van 

het Rijk, maar die geen verplichtingen kent aangezien die niet in de wetgeving voorkomen. De wet 

heeft niet formeel vormen van jeugdzorg aangewezen waarbij verplicht bovenlokaal moet worden 

samengewerkt. De opvatting dat bepaalde vormen van jeugdzorg verplicht zijn om op samen te 

werken is wel gegroeid bij gemeenten. Dit kan zijn grondslag hebben in het conceptwetsvoorstel 

Jeugdwet, die eerder wel een bepaling van verplichte bovenlokale samenwerking voor een aantal 

jeugdzorgtaken bevatte (artikel 2.4 lid 1 sub a en b conceptwetvoorstel Jeugdwet, 2012). In de 

memorie van toelichting bij de Jeugdwet (2014) worden wel voorbeelden gegeven van vormen van 

jeugdzorg – de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, gesloten 

jeugdhulp, vormen van gespecialiseerde jeugdhulp, de inrichting van een AMHK en de kindertelefoon 

– waarbij het voor een goede uitvoering noodzakelijk zou zijn dat gemeenten samenwerken 

(Memorie van toelichting jeugdwet, 2014: 126). 

 

Het Rijk informeerde de gemeenten begin 2013 over de wens de bestaande en nieuwe 

jeugdhulpvormen van gemeenten in regionaal verband uit te voeren. Minister Plasterk verzocht in 

zijn brief (2013b) aan gemeenten de uitvoering van de decentralisatieprojecten op een hoger 

schaalniveau uit te voeren. Hij gaf daarbij als voorbeeld taken op het gebied van inkoop. Het Rijk 

streefde bij samenwerking naar samenwerkingsverbanden waarbij gemeenten de taken 

voortkomend uit het decentraliseren van jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (2014) 

(hierna: Wmo) en Participatiewet (2014), gezamenlijk uitvoeren. Deze samenwerkingsverbanden 

moesten voor 1 januari 2014 operationeel zijn (Ministerie van BZK, 2013a). 

Gemeenten werden door middel van de brief van minister Plasterk (2013b) geïnformeerd over 

de vormgeving van de samenwerkingsverbanden in het kader van de decentralisatieprojecten. In 

deze brief werden criteria genoemd die het kabinet van belang achtte voor de samenwerkingsvorm 

wat betreft de regionale samenwerking. Deze criteria waren als volgt. 

- De samenwerkingsverbanden moesten worden vormgegeven op grond van de Wgr en bij de 

keuzes voor samenwerking moest rekening worden gehouden met bestaande wettelijke 

vereisten voor regionale samenwerking; 

- Gemeenten dienden aan te sluiten bij bestaande, goed functionerende 

samenwerkingsverbanden; 



23 

- De regionale samenwerkingen dienden plaats te vinden binnen de grenzen van de 

bovenregionale samenwerking; 

- Gemeenten dienden rekening te houden met de positie van centrumgemeenten. 

  

Ook noemde de minister een aantal criteria waaraan de VNG de samenwerkingsverbanden zou 

toetsen. De samenwerkingsverbanden moest onder meer beschikken over specialistische kennis en 

voldoende capaciteit voor een toereikend aanbod van zorg- en hulpverlening en voldoende 

gezamenlijke draagkracht hebben om financiële schommelingen op te vangen. Ondanks dat deze 

criteria van de minister en VNG met enige stelligheid zijn gecommuniceerd aan de gemeenten, 

bevatten het geenszins formele, wettelijke verplichtingen ten aanzien van de te vormen 

samenwerkingsverbanden. 

 

Concluderend kan worden gesteld dat gemeenten verplichte taken en verantwoordelijkheden 

hebben ten aanzien van de vormen van jeugdzorg voortkomend uit de Jeugdwet (2014), maar geen 

wettelijke verplichtingen hebben voor de te vormen samenwerking en de vorm van samenwerking 

die daarbij wordt gekozen. Alleen door middel van een AMvB kan het Rijk een verplichting stellen ten 

aanzien van de samenwerking. Voor nu is hiervoor (nog) geen AMvB opgesteld. 
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5. Casebeschrijvingen 

5.1 Samenwerkingsverband regio Hart van Brabant 

De regio Hart van Brabant wordt gevormd door negen gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn 

Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en 

Waalwijk. De negen gemeenten verschillen sterk in inwonersaantal. Heusden, Hilvarenbeek en Loon 

op Zand zijn de kleinste gemeenten met respectievelijk 1300, 8500 en 6000 inwoners. Dit is een 

groot verschil met de gemeente Tilburg die bijna 208.000 inwoners telt. De andere vijf gemeenten 

hebben tussen de 14.000 en 29.000 inwoners.  

 Van de negen gemeenten werkten acht gemeenten al langer samen. In 1998 richtten de acht 

gemeenten het Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM) op, dat in 2001 de vorm kreeg van een 

gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam. De regeling had als doel een 

overlegstructuur mogelijk te maken en enkele taken op regionaal niveau uit te voeren zoals de 

handhaving van de Wet milieubeheer (1979). Eind 2012 sloot de gemeente Heusden zich aan bij de 

gemeenschappelijke regeling. In 2013 is de regeling vervangen door de gemeenschappelijke regeling 

Regio Hart van Brabant, opnieuw met een openbaar lichaam (Gemeenschappelijke Regeling Regio 

Hart van Brabant, 2013)4. 

 Naast de samenwerking in het verband van Regio Hart van Brabant zijn de negen gemeenten 

onderdeel van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (hierna: GGD) Hart van 

Brabant, waarin 28 gemeenten participeren. Verder neemt Regio Hart van Brabant deel aan de 

samenwerking ‘Midpoint Brabant’. Dit is een privaatrechtelijke stichting, waarin wordt 

samengewerkt tussen de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Ook werken de gemeenten in 

kleinere aantallen samen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking ‘De Langstraat’, waarbij 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk samenwerken op terreinen als wonen en infrastructuur 

(Gemeente Waalwijk, 2013). 

 

5.1.1 Samenwerking 

Vanaf 2010 waren de toen acht gemeenten van Regio Hart van Brabant zich ervan bewust dat in de 

toekomst nieuwe taken zouden worden overgeheveld naar gemeenten. Begin 2011 leidde dit tot het 

convenant ‘Oost west, midden best’, dat tijdens de Hart van Brabantdag5 door de acht gemeenten 

werd ondertekend. In het convenant werd vastgelegd dat zij gezamenlijk het beleid zouden gaan 

bepalen voor de ondersteuning, hulp en zorg voor gezin en jeugd in Midden-Brabant (Gemeente 

Goirle, 2013). De gemeenten kenden elkaar en beschouwden het als logisch de regio te gebruiken 

voor het uitvoeren van de taken van jeugdzorg (interview adviseur)6. 

De wethouders van portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken wezen uit hun midden drie 

wethouders aan die het voortouw zouden nemen bij het organiseren van de samenwerking op het 

terrein van jeugdzorg. Dit waren de wethouders van de gemeenten Tilburg, Waalwijk en Gilze en 

Rijen. In het voorjaar van 2012 stelden de acht gemeenten het Regionaal Transitieplan Jeugd 

Midden-Brabant vast, waarin onder meer de uitgangspunten voor de regionale zorg en de 

                                                           
4
 Voor een overzicht van alle gebruikte documenten wordt verwezen naar bijlage I. 

5
 De Hart van Brabantdag is een gepland portefeuillehoudersoverleg, waarbij wethouders van de deelnemende 

gemeenten elkaar ontmoeten. Ook vergaderen het Algemeen Bestuur en Kring van Gemeentesecretarissen op 
deze dag. Deze bijeenkomst wordt vier maal per jaar gehouden (Gemeenschappelijke Regeling Hart van 
Brabant). 
6
 Voor een overzicht van de geïnterviewde functionarissen wordt verwezen naar bijlage II. 
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organisatie van de nieuwe taken werden geformuleerd. Dit document werd opgesteld naar 

aanleiding van onder andere het regeerakkoord van Kabinet Rutte, waarin de hervorming van het 

jeugdstelsel werd genoemd (oktober 2010) en het document ‘Samen uit, samen thuis’, waarin 

gemeenten en provincies afspraken hadden gemaakt over de overdracht van taken van provincies 

naar gemeenten.  

Het organiseren van de jeugdzorgtaken is opgepakt door onder andere het Regionale 

Aanjaagteam. Zij werkten samen en stemden af met de stuur- en werkgroepen van de verschillende 

gemeenten. De drie wethouders die het voortouw namen in de samenwerking maakten hiervan deel 

uit (Regionaal overleg Midden-Brabant, 2011; Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant, 2012). 

Het jaar 2012 werd verder benut om input te genereren voor het programma van eisen, door middel 

van het consulteren van diverse partijen. Vervolgens werd eind 2012 de Richtingwijzer voor de 

transitie van de jeugdzorg Hart van Brabant opgesteld, die de basis vormde van het functioneel 

ontwerp, dat in  april 2013 gepresenteerd. Het bevatte de richtlijnen voor organiseren en uitvoeren 

van de nieuwe taken (Gemeente Goirle, 2013). Vervolgens werd het Beleidskader Jeugdstelsel Hart 

van Brabant opgesteld en eind 2013 stelden de colleges van Burgemeesters en Wethouders (hierna: 

college van B&W) van de negen gemeenten dit vast. Dit beleidskader fungeerde als een regionaal 

programma van eisen voor het gezamenlijk contracteren van zorgaanbieders, als basis voor 

gemeentelijk beleid en regelgeving voor het nieuwe jeugdstelsel, en het gaf sturing aan de regionale 

afstemming en ontwikkeling van beleid ten aanzien van de andere twee decentralisaties (Regio Hart 

van Brabant, 2013b). 

 

Gedurende 2013 werden vier werkconferenties georganiseerd. Elke conferentie had een ander 

taakgebied als onderwerp. Onderwerpen die voorbij kwamen waren bijvoorbeeld de inkoop van de 

jeugdzorg, naar hun inzien wettelijke verplichte taken die regionaal moesten worden opgepakt en 

hoe de samenwerking kon worden georganiseerd en bestuurd. Voor de laatste twee vragen werd 

medio 2013 een externe adviseur ingehuurd om mee te denken over de vorm van intergemeentelijke 

samenwerking. In vier werksessies liet de externe adviseur verschillende samenwerkingsvormen en –

modellen zien. Samen werd gekeken wat de verschillende samenwerkingsvormen inhielden en welke 

vormen pasten bij de uitgangspunten die waren geformuleerd. De gemeenten kozen voor een 

combinatie van de bestaande gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant met een 

gastheergemeentecontructie, omdat deze het best paste bij de geformuleerde uitgangspunten 

(interviews adviseur en wethouder). 

 

5.1.2 Keuze samenwerkingsvorm 

De negen gemeenten formuleerden voor de samenwerkingsvorm gezamenlijk een aantal 

uitgangspunten. 

- Het samenwerkingsverband moest voldoende schaalgrootte en deskundigheid hebben om 

de jeugdtaken te organiseren. Daarnaast moest bij de samenwerking sprake zijn van 

voldoende risicoafdekking voor de gemeenten. De mogelijkheid bestond dat sommige 

jeugdhulpaanvragen meer kosten dat een gemeente heeft aan budget. Door gezamenlijk een 

financiële buffer te creëren konden gemeenten dit ondervangen (interview wethouder); 

- Het samenwerkingsverband moest snel worden gerealiseerd. Daarbij spraken de gemeenten 

af dat zij een pragmatische aanpak zouden volgen (Regio Hart van Brabant, 2013b; interview 

adviseur); 
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- De gemeenten wilden voldoende controle en overzicht kunnen houden over het beleid en de 

uitvoering van het beleid. Het samenwerkingsverband mocht niet een (te) grote 

bureaucratische organisatie worden (interview adviseur); 

- In de samenwerking moest sprake zijn van gelijkwaardigheid en gemeenten moesten de 

beleidsruimte hebben eigen keuzes te maken over lokale zaken: lokaal wat lokaal kan, 

regionaal wat regionaal beter kan (Regio Hart van Brabant, 2013b; K2 Brabants 

kenniscentrum jeugd, 2013). Ook wilden de gemeenten hun bestuurlijke autonomie 

behouden (Gemeente Dongen, 2012). 

 

Deze uitgangspunten waren door de gemeenten voor de start van de werksessies met de externe 

adviseur opgesteld. Daarnaast hadden de gemeenten een document gemaakt waarin de 

verschillende vormen werden opgesomd en waar ook de voor- en nadelen werden genoemd. 

 

Tijdens de bijeenkomsten werden door de wethouders uit de negen gemeenten verschillende 

samenwerkingsvormen besproken. Hierbij werden voorbeelden genoemd van vormen die al waren 

toegepast bij samenwerking op andere taakgebieden, zowel binnen als buiten de regio. De 

gemeenten vonden het goed om andere voorbeelden te zien: hoe groot was de kans van slagen, 

deden we iets nog niet goed? Van de besproken samenwerkingsvormen werd langer stil gestaan bij 

de privaatrechtelijke coöperatieve vereniging, de stichting en de publiekrechtelijke vorm van een 

gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam. Deze sloten het best aan op de 

geformuleerde uitgangspunten. Daarnaast werd gekeken naar de consequenties die de drie 

samenwerkingsvormen hadden voor de samenwerking en de betrokkenheid van de gemeenten. 

In het algemeen vond men dat de privaatrechtelijke vormen te autonoom zouden worden. 

De gemeenten hadden het gevoel dat organisatie te veel op afstand zou komen te staan. De 

wethouders van de gemeenten vroegen zich af welke invloed zij dan nog hadden op het beleid en de 

uitvoering daarvan. Daarnaast waren de gemeenten van mening dat de taken van de jeugdzorg te 

zwaar en omvangrijk waren om in een privaatrechtelijke vorm weg te zetten. Om beleid en 

uitvoering juridisch goed te regelen moest bij een privaatrechtelijke vorm veel apart worden 

geregeld, zoals de informatieverstrekking naar de gemeenten toe, die in publiekrechtelijke vormen 

automatisch was geregeld. De gemeenten kregen de indruk dat met een privaatrechtelijke vorm het 

budget en de uitvoerende taken buiten het toezicht en de invloed van gemeenten kwamen te staan 

(interview adviseur). 

 De gemeenten kozen voor de publiekrechtelijke vorm, omdat de verantwoordelijkheid voor 

jeugdhulp een inhoudelijke en financieel complexe taak was, waarbij sturing vanuit alle negen 

gemeenten belangrijk werd geacht. De mening was dat gemeenten via de publiekrechtelijke weg de 

bestuurlijke betrokkenheid en aansturing goed konden regelen (Regio Hart van Brabant, 2013d). 

 

De keuze voor een publiekrechtelijke vorm door middel van de gemeenschappelijke regeling met een 

openbaar lichaam leidde vervolgens tot een nieuw keuzemoment: aansluiten bij de bestaande 

regeling Regio Hart van Brabant of het oprichten van een nieuwe regeling. Uitgesproken werd om 

aan te sluiten bij de bestaande gemeenschappelijke regeling. Eén van de redenen hiervoor was dat 

kon worden aangesloten bij de bestaande bestuurlijke structuur (Gemeente Goirle, 2013). Ook kon 

bestuurlijke drukte worden voorkomen als te veel regelingen naast elkaar bestonden (interview 

adviseur). De externe adviseur kreeg de opdracht om een advies te schrijven met betrekking tot de 

samenwerkingsvorm. Hij sprak met alle wethouders en maakte een kort overzicht van de 
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verschillende vormen. Eind september 2013 presenteerde de adviseur zijn advies aan de 

wethouders, waarbij geadviseerd werd aan te sluiten bij de bestaande gemeenschappelijke regeling 

Regio Hart van Brabant (interview adviseur).  

De gemeente Gilze en Rijen had vanaf het begin grote aarzeling bij het aansluiten bij de 

bestaande gemeenschappelijke regeling. Zij zag liever een aparte gemeenschappelijke regeling voor 

het uitvoeren van de taken. De wethouder van Gilze en Rijen gaf aan dat de regeling Hart van 

Brabant nooit was opgericht om taken van bijvoorbeeld jeugdzorg op te pakken en te faciliteren. 

Voor de taken van onder andere de GGD en Veiligheid waren ook aparte regelingen (interview 

wethouder; gemeente Goirle, 2013). De andere gemeenten gaven aan dat de gemeente hier deels in 

gelijk had, maar dat zij de samenwerking snel gezamenlijk moesten regelen. Het oprichten van een 

nieuwe regeling kost tijd en daarnaast was dan sprake van een nieuw bestuur, terwijl meer 

bestuurlijke drukte niet gewenst was. Gezamenlijk werd toen gekeken hoe er alsnog 

overeenstemming kon worden bereikt. Er werd gekozen voor een pragmatische aanpak: aansluiting 

bij de bestaande regeling. Daarnaast werd bepaald dat na drie jaar een evaluatiemoment zou 

worden gehouden om te kijken hoe de samenwerking verliep. Als bepaalde aspecten niet werkten, 

zou alsnog kunnen worden gekeken naar een andere structuur (interview wethouder).  

 

De gemeenten wilden niet dat er teveel afstand zou ontstaan tussen de organisatie die de taken 

uitvoerde en de gemeenten. Een eerdere ervaring met een regionale (publiekrechtelijke) 

samenwerking, het Regionaal Overleg Midden-Brabant, was dat deze samenwerking te veel een 

eigen leven ging leiden. De organisatie van de regio Hart van Brabant was met 1,5 fte te klein voor de 

uitvoering van de jeugdzorgtaken en de gemeenten wilden daarnaast niet dat de organisatie zou 

groeien en te bureaucratisch zou worden. De gemeenten waren van mening dat de oplossing 

hiervoor was dat de uitvoering van de jeugdzorgtaken bij één gemeente kwam te liggen. Door het 

onder te brengen bij één gemeente kon worden voorkomen dat de het openbaar lichaam los van 

gemeenten de uitvoering van de jeugdzorgtaken op zou pakken en gemeenten geen toezicht meer 

hadden op de deze uitvoering. De gemeente Tilburg had de meeste capaciteit voor deze uitvoering, 

daarom werd de uitvoering de gezamenlijke taken daar ondergebracht. Ook werd de gemeente 

Tilburg verantwoordelijk voor behouden van een directe lijn met de andere betrokken gemeenten 

(interview wethouder). De gemeente Tilburg was daarnaast al centrumgemeente voor een aantal 

andere taken, zoals vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang (Ministerie van BZK). De 

gemeenten vonden hun zelfstandigheid en eigen inbreng op bestuurlijk niveau erg belangrijk. De 

bestuurlijk kant van de samenwerking bleef daarom bij de Hart van Brabant (interview wethouder). 

  

5.1.3 Bestaande gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam 

De deelnemende gemeenten organiseren de bestuurlijke samenwerking op basis van de bestaande 

gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Het bestuur van de samenwerking bestaat uit 

een Algemeen en Dagelijks Bestuur. Het Algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 

deelnemende gemeenten met als voorzitter de gemeente Tilburg (Regio Hart van Brabant, 2013c). 

Iedere gemeente heeft in de vergadering één stem. Besluiten worden aangenomen bij meer dan de 

helft van het aantal stemmen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en vicevoorzitter van 

het Algemeen Bestuur en een bestuurlijk secretaris. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk 

voor de regionale werkagenda (Regio Hart van Brabant, 2013a). De negen gemeenten hebben geen 

formele bevoegdheden overgedragen aan het openbaar lichaam met betrekking tot de jeugdzorg. 
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Het openbaar lichaam dient alleen als forum voor overleg waar regionale beleidskeuzes kunnen 

worden gemaakt. Deze beleidskeuzes hebben betrekking op regionale projecten en voor deze 

projecten is het openbaar lichaam wel bevoegd subsidiegelden te besteden (interview 

programmamanager).Tot slot worden de kosten van de regeling Regio Hart van Brabant gedragen 

door de gemeenten naar rato van inwonersaantal (Regio Hart van Brabant, 2013c). 

 

De daadwerkelijke uitvoering van de jeugdzorgtaken brengen de deelnemende gemeenten onder bij 

de gastheergemeente Tilburg. Het gaat hierbij om de gezamenlijke beleidsvoorbereiding en de 

inkoop van acht van de elf jeugdhulpvormen waaronder jeugdbescherming, jeugdreclassering en 

AMHK. De doorverwijstaak door middel van een loketfunctie blijft bij de afzonderlijke gemeenten. De 

jeugdzorgplus wordt bovenregionaal uitgevoerd door middel van een samenwerkingsverband van 

alle Brabantse regio’s (jeugdprofielen, 2013). Daarnaast wordt de inkoop gedaan voor de tweede lijns 

Wmo vormen. De gemeente Tilburg gaat de volgende taken uitvoeren (Regio Hart van Brabant, 

2013b): 

- Inkoop van het benodigde aanbod voor de jeugdhulp; 

- Monitoren van resultaten en effecten;  

- Verantwoording, kennisontwikkeling, beleids- en inkoopontwikkeling en beheer van 

contracten en budgetten voor risico’s en innovatie. 

 

De gemeente Tilburg huisvest de uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor de 

jeugdhulptaken. De negen gemeenten maken gezamenlijk het beleid door middel van het regionaal 

beleidskader. Dit beleidskader dient als programma van eisen voor de inkoop van zorg, als kader voor 

gemeentelijk beleid en regelgeving, en geeft sturing aan regionale afstemming en gezamenlijke 

beleidsontwikkeling met de andere twee decentralisaties (Regio Hart van Brabant, 2013). Het 

beleidskader is door de negen gemeenteraden eind maart 2014 vastgesteld. De gemeenten houden 

controle op de uitvoeringsorganisatie door de accounthouders die in contact staan met het 

inkoopteam. De accounthouder zorgt voor de ambtelijke verbinding met betrokken gemeenten 

(Gemeente Goirle, 2013). De kosten van de jeugdzorgtaken worden direct verrekend op basis van het 

feitelijke zorggebruik. De risico’s en de rekening van onvoorziene omstandigheden liggen bij de 

individuele gemeenten. Dit betekent dat gemeenten maken hun begroting duidelijk maken hoeveel 

budget beschikbaar is voor de regionale taken. Deze begroting wordt voorbereid in het 

portefeuillehoudersoverleg en via het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband voorgelegd 

aan de negen gemeenteraden. De gemeenteraden stellen de begroting uiteindelijk vast (Regio Hart 

van Brabant, 2013b). 

 

5.1.4 Analyse besluitvormingsproces 

De gemeenten hebben gekozen voor een openbaar lichaam met een centrumgemeenteconstructie. 

De vorm van samenwerking kenmerkt zich doordat het acht van de elk vormen van jeugdzorg bevat. 

Slechts drie vormen worden nog op lokaal en bovenregionaal niveau georganiseerd. De taken van de 

jeugdzorg hebben betrekking op de feitelijke inkoop, het beheer van contracten en de daarbij 

horende beleidsvoorbereiding en verantwoordingsactiviteiten. Daarnaast worden nog enkele 

vormen van de Wmo uitgevoerd. De uitvoering van de taken van de jeugdzorg en Wmo wordt 

ondergebracht bij een centrumgemeente. Het openbaar lichaam wordt gevormd door een bestuur 
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die alleen verantwoordelijk is voor beleid ten aanzien van regionale projecten, niet met betrekking 

tot de jeugdzorg.  

 

Wat opvalt is dat tijdens het proces van besluitvorming met betrekking tot de samenwerkingsvorm 

aandacht is besteed aan de publiekrechtelijk en privaatrechtelijke vormen. Het feit dat het Rijk en de 

wetgever suggereren dat een publiekrechtelijke vorm de aangewezen vorm zou zijn, lijkt – zover na 

te gaan – geen rol te hebben gespeeld. De gemeenten wezen de privaatrechtelijke vormen af, omdat 

deze vormen onvoldoende mogelijkheden zouden bieden voor de gemeenten om invloed op de 

besluitvorming uit te oefenen. Daarnaast bestond de indruk dat extra veel moest worden geregeld 

op het punt van informatievoorziening en verantwoording.  

Gemeenten hebben uiteindelijk gekozen voor een publiekrechtelijke vorm. Echter, een vorm 

waarbij het openbaar lichaam een beperkte rol speelt. Het bestaande openbaar lichaam heeft 

weliswaar een rechtspersoonlijkheid, maar heeft verder een licht karakter. Aan het openbaar lichaam 

zijn geen formele beslissingsbevoegdheden overgedragen en het fungeert hoofdzakelijk als 

overlegforum. De gemeenten hebben de rol van het openbaar lichaam niet willen veranderen; het 

openbaar lichaam heeft geen formele bevoegdheden toegekend gekregen met betrekking tot 

inkoop. Daarnaast hebben de gemeenten het openbaar lichaam niet willen belasten met de 

uitvoering. De gemeenten hebben met betrekking tot de jeugdzorg alleen de beleidsvoorbereiding 

overdragen. De gemeenten stellen gezamenlijk een programma van eisen vast en het bij de 

centrumgemeente ondergebrachte inkoopteam voert de inkoop uit in overleg met de andere 

gemeenten. Per saldo sluit de gekozen samenwerkingsvorm direct aan bij de heersende praktijk, 

waarin gemeenten wel met elkaar overleggen en gezamenlijke beleid en strategieën met elkaar 

ontwikkelen, maar gemeenten zijn tegen het overdragen van formele bevoegdheden aan 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.  

 

Concluderend lijkt de interne omgeving in alle opzichten de keuze voor de samenwerkingsvorm te 

hebben gedomineerd. Dit blijkt uit de meningen die gemeenten hebben over afweging tussen 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vormen en de heersende regels binnen de gemeenten over 

de vorm die een samenwerkingsverband mag aannemen. De externe context lijkt geen rol te hebben 

gespeeld. 

 

5.2 Samenwerkingsverband Peel-gemeenten 

De Peel-gemeenten bestaan uit de gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en 

Someren. De gemeente Helmond is verreweg de grootste met ruim 89.000 inwoners. De andere 

gemeenten hebben tussen de 17.000 en 29.000 inwoners. De Peel-gemeenten zijn alle zes onderdeel 

van de Stadsregio Eindhoven (hierna: SRE), waarin in totaal 21 gemeenten participeren. De SRE is op 

dit moment een WGR-plus7 samenwerking. De WGR-plus taken vervallen echter per 1 januari 2015. 

De gemeenten die binnen de SRE samenwerken gingen steeds meer in kleinere verbanden 

samenwerken, zoals de Peel en de Kempen. De SRE werd hierdoor steeds meer uitgehold. Ook waren 

de zes gemeenten van de Peel van mening dat de SRE-schaal te groot was om intensief samen te 

                                                           
7
 De WGR-plus is een verplichte samenwerking tussen gemeenten op basis van de Wet op de 

gemeenschappelijke regelingen (1984). Gemeenten in de zeven belangrijkste stedelijke gebieden werken 
samen in plusregio’s, ook wel stadsregio’s genoemd. Deze stadregio’s vormen een tussenvorm tussen 
gemeente en provincie.  
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werken op concrete taakvelden (Stuurgroep Peelsamenwerking, 2013)8. De SRE samenwerking wordt 

getransformeerd tot Metropoolregio Eindhoven, waarbij de deelnemende gemeenten op bestuurlijk 

niveau gaan samenwerkingen. 

De Peel-gemeenten werken al langer met elkaar samen in het verband van de Peel. Deze 

samenwerking betreft onder meer personeelszaken (interview gemeentesecretaris). Er wordt verder 

samengewerkt op het gebied van de Werk en Inkomen, door middel van het Werkplein Regio 

Helmond in Helmond. Dit betreft een inkooprelatie met de gemeente Helmond. Samenwerken op de 

schaal van Peel-gemeenten voelt voor de gemeenten logisch en natuurlijk, en minder log en 

afstandelijk dan de SRE samenwerking (Advies stuurgroep Peel samenwerking, 2013). Daarnaast 

hebben de gemeenten in de Peel te maken met dezelfde aanbieders (interview wethouder)9. 

 

5.2.1 Samenwerking 

In 2011 constateerden de portefeuillehouders van het sociaal domein dat veel nieuwe taken op de 

gemeenten afkwamen (interview wethouder). De gemeenten bereidden de overheveling van onder 

meer de jeugdzorgvormen naar gemeenten voor (Presentatie bijeenkomst Raadsleden, 2014; 

interview programmamanager). De gemeentesecretarissen van de Peel spraken uit dat de taken van 

het sociaal domein te omvangrijk waren om zelfstandig te organiseren en dat hiervoor een 

vergaande vorm van samenwerken nodig was. Dit werd bevestigd door de zes colleges van B&W en 

gemeenteraden. Om hier meer handen en voeten aan te geven werd in 2012 de stuurgroep Peel 6.1 

in het leven geroepen. De stuurgroep had als taak een advies te schrijven over een intensievere vorm 

van samenwerken (interview gemeentesecretaris). De stuurgroep bestond uit de burgemeester van 

Helmond (voorzitter), collegeleden uit de zes gemeenten en drie gemeentesecretarissen (Stuurgroep 

Peelsamenwerking, 2013). Zij waren verantwoordelijk voor de politiek bestuurlijke kant van de 

samenwerking. Naast de stuurgroep Peel 6.1 werden ook twee aparte stuurgroepen gevormd: een 

stuurgroep Wmo en jeugd en een stuurgroep Participatiewet. Deze stuurgroepen werden gevormd 

door de portefeuillehouders op deze terreinen en zij waren verantwoordelijk voor de inhoudelijke 

kant van het organiseren van de jeugdzorgtaken. De stuurgroepen werden ondersteund door 

werkgroepen (interviews programmamanager en wethouder).  

In 2012 werd een intentieverklaring opgesteld waarin de zes gemeenten aangaven dat zij 

samen wilden werken op het sociaal domein. De gemeenten spraken daarbij uit dat zij ernaar 

streefden om de jeugdzorg en de Wmo te verbeteren en deze efficiënter, effectiever en 

toegankelijker te maken. Daarnaast werd de afspraak gemaakt het Werkplein Regio Helmond10 de 

transformeren van een inkooprelatie, waarbij de gemeenten Helmond het beleid bepaalde, naar een 

meer gelijkwaardige vorm van samenwerking (interview gemeentesecretaris). De samenwerking 

moest leiden tot een geheel geïntegreerd sociaal domein, waarbij de taakgebieden jeugdzorg, Wmo 

en participatie samen worden aangeboden. Begin 2013 bracht de stuurgroep Peel 6.1 een rapport 

met de visie voor de Peel samenwerking uit: ‘Visiedocument Peel 6.1’. De gemeenten gaven hierbij 

aan dat zij naast het sociaal domein ook wilden samenwerken op het domein van belastingen, 

bedrijfsvoering (onder andere personeelszaken en automatisering), onderdelen van de openbare 

orde, toerisme en recreatie en economische zaken (interview gemeentesecretaris). Ook gaf de 

                                                           
8
 Voor een overzicht van alle gebruikte documenten wordt verwezen naar bijlage I. 

9
 Voor een overzicht van alle geïnterviewde functionarissen wordt verwezen naar bijlage II. 

10
 Werkplein Regio Helmond is een samenwerkingsverband tussen zes Peel-gemeenten, UWV-werkbedrijf en 

diverse andere organisaties.  
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stuurgroep advies omtrent vorm die de samenwerkingsvorm die de samenwerking kon aannemen. Zij 

stelden dat gezien de uitgangspunten de gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam het 

best aansloot.  

 

In juli 2013 kregen de gemeentesecretarissen de opdracht om de geadviseerde samenwerkingsvorm 

uit te werken. Drie gemeentesecretarissen, een gemeentelijke jurist en de programmamanager 

stelden een concept gemeenschappelijke regeling op (Gemeente Helmond, 2014). Voor het opstellen 

van de gemeenschappelijke regeling maakten zij gebruik van onder meer andere gemeenschappelijke 

regelingen en de modelverordening van de VNG. Deze werden gebruikt om de basis van de 

gemeenschappelijke regeling op te zetten. De Peel specifieke zaken vulden de gemeenten zelf in. Er 

is geen gebruik gemaakt van een externe adviseur, omdat de gemeenten van mening waren dat zij 

genoeg kennis in huis hadden om dit zelf te organiseren (interview gemeentesecretaris). In maart en 

april van 2014 werd de gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam vastgesteld door alle 

zes gemeenteraden. 

 

5.2.2 Keuze samenwerkingsvorm 

De gemeenten formuleerden voor de samenwerkingsvorm een aantal uitgangspunten. In de 

intentieverklaring gaven de gemeenten al aan dat wat lokaal is ook lokaal moest blijven en dat de 

gemeenten zeggenschap wilden houden over lokale initiatieven. Daarnaast werden de volgende 

uitgangspunten geformuleerd. 

- De gemeenten wilden zelfstandig blijven en zij hadden geen intentie om op langere termijn 

te fuseren. De gemeente wilden zelf hun bevoegdheden uitvoeren en daarnaast 

samenwerken op basis van gelijkwaardigheid (interview gemeentesecretaris en wethouder); 

- De uitvoeringsorganisatie moest als werkgeversorganisatie optreden. De organisatie moest 

personeel in dienst kunnen nemen en daarvoor was een samenwerkingsvorm nodig die dat 

juridisch mogelijk maakte (interviews gemeentesecretaris en wethouder); 

- De uitvoering van de taken moest plaatsvinden bij bestaande locaties van de gemeenten zelf. 

De mening was dat gemeenten genoeg ruimte hadden om de taken te huisvesten. Dit had 

betrekking op zowel de taken waarop gemeenten gingen samenwerken als de taken waarop 

gemeenten de intentie hadden om samen te werken (interview programmamanager). 

 

Alle samenwerkingsvormen werden bekeken, ook privaatrechtelijke vormen. Eén van de 

genoemde uitgangspunten voor de vorm was dat het een uitvoeringsorganisatie met 

werkgeversverantwoordelijkheid moest worden. Daarnaast wilden de gemeenten de drie 

decentralisaties op een integrale manier aanpakken en zo een gebiedsgerichte aanpak realiseren 

(interview wethouder). De werkgroep die verantwoordelijk was voor het uitwerken van de 

uitvoeringsorganisatie bekeek alle mogelijke samenwerkingsvormen. De werkgroep was van mening 

dat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie met werkgeversverantwoordelijkheid het best kon 

worden geregeld met een publiekrechtelijke vorm met een openbaar lichaam, ook al was de ervaring 

met een gemeenschappelijke regeling van bijvoorbeeld de Omgevingsdienst minder goed. De zes 

gemeenten vonden dat het openbaar lichaam te veel op afstand stond, veel geld kostte en steeds 

groter werd door taken naar zich toe te trekken (interview programmamanager). Redenen voor de 

keuze voor een publiekrechtelijke vorm waren omdat de gemeenten van mening waren dat de 

publiekrechtelijke vormen de transparantie waarborgden en het daarnaast ging op publieke taken. 
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De mindere goede ervaringen met openbare lichamen wogen niet op tegen de voordelen (interview 

gemeentesecretaris).  

 

Tijdens het proces van besluitvorming over de vormgeving van het beleid en de organisatie van de 

uitvoering, maakten de betrokken personen gebruik van stukken van de VNG met betrekking tot 

(overzichten van) de samenwerkingsvormen. De gemeenten maakten geen gebruik van een externe 

adviseur. Gebleken is dat de gemeenten bij het vormen van de gemeenschappelijke regeling een 

zekere tijdsdruk ervoeren vanuit het Rijk. De gemeenten hebben deze tijdsdruk met name ervaren bij 

het gezamenlijk organiseren van de taken van de decentralisaties. In relatief korte tijd moesten 

gemeenten werken aan een complex vraagstuk, waarbij zij met veel partijen aan tafel zaten. Dit zette 

het proces onder druk, maar het had geen invloed op de keuze van de samenwerkingsvorm 

(interview wethouder). Er was daarnaast tijdsdruk vanuit de eigen gemeenten voor het vaststellen 

van de gemeenschappelijke regeling. De gemeenten wilden de regeling voor de nieuwe 

gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld hebben. Als de keuze voor een nieuwe samenwerkingsvorm 

over de verkiezingen heen werd getild, moesten de nieuwe gemeenteraden zich in het onderwerp 

inlezen. Dit was niet wenselijk, omdat er vaak een termijn overheen ging voor het onderwerp weer in 

de raad kwam. Er bestond daardoor een kans op vertraging. De gemeenten ervoeren wel veel ruimte 

en vrijheid bij het kiezen van de samenwerkingsvorm (interview gemeentesecretaris). 

 

5.2.3 Gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam 

Begin 2014 werd besloten om de gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam als 

constructie te kiezen om de taken voortkomend uit overdracht van taken uit te voeren. De formele 

juridische basis is sinds januari 2014 aanwezig. Per 1 juli 2014 heeft de gemeenschappelijke regeling 

een Algemeen Bestuur met twee bestuurders uit elke gemeente. Elke gemeentevertegenwoordiger 

heeft één stem bij het nemen van besluiten. Op deze manier zijn de zes gemeenten gezamenlijk 

verantwoordelijk voor de regeling en wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt van 

gelijkwaardigheid (interview gemeentesecretaris). Uit het Algemeen Bestuur wordt het Dagelijks 

Bestuur gekozen, dat wordt gevormd door één bestuurder uit elke gemeente. De burgemeester van 

de gemeente Helmond is unaniem gekozen als voorzitter van beide besturen, omdat de gemeente 

Helmond de meeste ambtelijke ondersteuning heeft en over de gewenste competenties geschikt 

(interview wethouder).  

 

De gemeenten hebben afgesproken dat de uitvoeringsorganisatie van start gaat per 1 januari 2015. 

De gemeenschappelijke regeling is met ingang van 1 juli van kracht, waardoor de bestaande taken 

van de Wmo vormen regionaal kunnen worden uitgevoerd. De belangrijkste redenen om de Wmo-

taken eerder regionaal uit te voeren waren dat gemeenten het te veel vonden om per 1 januari 2015 

die alle nieuwe taken te organiseren en daarnaast te wennen aan de samenwerking. Per 1 januari 

worden ook een nieuwe vormen van Wmo regionaal via de gemeenschappelijke regeling uitgevoerd 

(interview gemeentesecretaris). 

Het openbaar lichaam voert de beleidsvoorbereiding en –uitvoering, vergunningverlening, 

het uitschrijven van aanbestedingen en het inkopen van diensten. Daarnaast voert het openbaar 

lichaam taken uit op het gebied van toezicht en handhaving van de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo, 

de schulddienstverlening, inkomensondersteuning en Regeling gehandicapten parkeerplaatsen en 

parkeerkaarten (Gemeenschappelijke regeling, 2014). Naast de taken voortkomend uit de 
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decentralisatieprojecten zijn de gemeenten ook aan het onderzoeken of ook andere taken 

gemeenschappelijke kunnen worden uitgevoerd. Per nieuwe taak moet de gemeenschappelijke 

regeling worden aangepast (interview programmamanager). De gemeenten dragen 

collegebevoegdheden over aan het openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling, 2014). Dit 

betekent dat het colleges van B&W het mandaat hebben gegeven aan het Algemeen Bestuur voor 

het sluiten van dienstovereenkomsten met aanbieders (Gemeente Helmond, 2014). De huisvesting 

van het openbaar lichaam wat betreft de taken van de drie decentralisatieprojecten worden 

onderbracht op een locatie in de gemeente Helmond, waar ook het Werkplein Regio Helmond is 

gevestigd. Op de locatie is voldoende ruimte om de uitvoeringsorganisaties voor jeugd en Wmo te 

huisvesten. De gemeenten hebben gekozen voor de gemeente Helmond, omdat zij het wenselijk 

vonden om de uitvoering van de taken op één plek te concentreren en het Werkplein al op deze 

locatie gevestigd was. Op de locatie van het Werkplein in Helmond was ruimte vrij en de 

uitvoeringsorganisaties kunnen gebruik maken van de reeds bestaande infrastructuur. Voor de 

toekomstige taken is het nog onbekend waar deze worden gehuisvest (interview wethouder). 

Voor de acht jeugdzorgvormen worden taken uitgevoerd voor de beleidsvoorbereiding en  

-uitvoering en vergunningverlening. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van een regionaal 

uitvoeringsplan en uitschrijven van aanbestedingen en inkoop van diensten. Daarnaast heeft het 

openbaar lichaam een doorverwijsfunctie door middel van een loket (Gemeenschappelijke regeling, 

2014).  

 

De zes gemeenten maken gezamenlijk beleid door middel van de regionale beleidsteams. Deze 

beleidsteams zijn in dienst van het openbaar lichaam en bestaan uit ambtenaren van de zes 

gemeenten. De portefeuillehouders van de zes gemeenten beoordelen of de door de beleidsteams 

gemaakte beleidsvoorstellen aan de uitgangspunten voldoen. De voorstellen moeten aan de 

uitgangspunten voldoen ongeacht het beleidsdomein, omdat op deze manier de integraliteit wordt 

gewaarborgd. Als het voorstel voldoet aan de uitgangspunten, wordt het doorgeleid naar de zes 

gemeenteraden. Daar waar de gemeenteraad bevoegd is, kunnen zij het beleidsvoorstel vaststellen 

(interview wethouder). Het inkoopteam van de uitvoeringsorganisatie start op basis van de 

beleidsdocumenten de inkoop van de vormen voor de jeugdzorg en Wmo.  

 

5.2.4 Analyse besluitvormingsproces 

De gemeenten van de Peel-regio hebben gekozen voor een openbaar lichaam die acht van de elf 

jeugdzorgvormen die naar gemeenten worden gedecentraliseerd uitvoert. Naast de 

jeugdzorgvormen organiseert het openbaar lichaam ook de vormen voortkomend uit de Wmo en de 

Participatiewet. De werkzaamheden van de jeugdzorgvormen die het openbaar lichaam gaat 

uitvoeren hebben betrekking op de beleidsvoorbereiding, vergunningverlening, aanbesteden en 

inkoop van diensten, en toezicht en handhaving. De gemeenten hebben collegebevoegdheden 

gemandateerd, waardoor het openbaar lichaam onder meer verantwoordelijk is voor het sluiten van 

dienstovereenkomsten met zorgaanbieders. Het openbaar lichaam is een zwaar 

samenwerkingsarrangement, doordat het de verantwoordelijkheid heeft gekregen voor zowel het 

beleid en inkoopwerkzaamheden als voor de loketfunctie van de taken van de regionaal 

georganiseerde jeugdzorgvormen.  
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Opvallend is dat de gemeenten vanaf het begin van het besluitvormingsproces vanuit het 

uitgangspunt van het vormen van een uitvoeringsorganisatie hebben gekeken naar welke 

samenwerkingsvorm daarvoor geschikt was. Van een echte afweging tussen publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke vormen lijkt geen sprake te zijn geweest. De gemeenten waren van mening dat de 

uitvoeringsorganisatie met werkgeversverantwoordelijkheid slechts kon worden gerealiseerd door te 

kiezen voor een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm van een openbaar lichaam. Er vond geen 

uitgebreide en expliciete afweging plaats. Eerder leek de vuistregel worden gevolgd dat een 

organisatie met werkgeversverantwoordelijkheid een publiekrechtelijke regeling vereist.  

Daarnaast valt op dat er is gekozen voor een samenwerkingsvorm met een zwaar karakter. 

Hoewel eerdere ervaringen met de Omgevingsdienst voor enige terughoudendheid had kunnen 

zorgen, besloten de gemeenten taken en bevoegdheden van de vormen van jeugdzorg voor een 

groot deel over te dragen aan een openbaar lichaam. Wel kozen de gemeenten voor volledige 

gelijkwaardigheid in het bestuur van het openbaar lichaam. De overtuiging dat de per saldo relatief 

kleine gemeenten de taken niet zelfstandig zouden kunnen uitvoeren en daarnaast niet moesten 

worden overgeleverd aan de standpunten van de grote gemeente, lijkt daarbij doorslaggevend te zijn 

geweest.  

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat de keuze voor een vorm van samenwerking is 

aangestuurd door het Rijk of andere externe partijen. De gemeenten ervaarden juist veel ruimte en 

vrijheid. Gesteld kan worden dat de interne omgeving in alle opzichten de keuze voor de 

samenwerkingsvorm heeft bepaald: relatief kleine gemeenten, die ten aanzien van een vrij breed 

pakket aan taken met elkaar samenwerken en in het algemeen de opvatting hadden dat 

intensivering van de samenwerking de voorkeur had boven een beperking of afbouw. 

 

5.3 Samenwerkingsverband regio Rijk van Nijmegen 
De samenwerking in de regio Rijk van Nijmegen omvat negen gemeenten: Beuningen, Druten, 

Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen. De 

gemeenten verschillen sterk qua grootte. Nijmegen is de grootste gemeente met ruim 165.000 

inwoners tegenover gemeente Millingen aan de Rijn met bijna 6.000 inwoners. De gemeenten 

Groesbeek, Ubbergen en Millingen (hierna: MUG-gemeenten) aan de Rijn gaan per 1 januari 2015 

fuseren als . Daarmee ontstaat één gemeente van ruim 34.000 inwoners.  

De gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn hebben in 2009 hun ambtelijke organisaties 

samengevoegd. Daarnaast werden verschillende taken – zoals ICT en onderdelen van sociale zaken – 

al op het niveau van deze drie MUG-gemeenten uitgevoerd. In 2012 werd een herindelingsadvies 

opgesteld voor het vormen van een sterke, landelijke gemeente aan de oostkant van Nijmegen 

(MUG-gemeenten, 2012)11. Op regionaal gebied werken de gemeenten samen in meer dan tien 

verschillende samenwerkingsverbanden, met min of meer gelijke samenstelling. Voorbeelden 

hiervan zijn de GGD, Breed (werkvoorziening), Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio 

Nijmegen (MARN) (Een koepel van regionale zuilen, 2012). Daarnaast werken de negen gemeenten 

van Rijk van Nijmegen samen binnen het verband van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (hierna: 

KAN). De KAN bestaat uit twintig gemeenten die gezamenlijk werken aan vraagstukken over 

mobiliteit, wonen, werken en ruimte.  

                                                           
11

 Voor een overzicht van alle gebruikte documenten wordt verwezen naar bijlage I. 
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5.3.1 Samenwerking 

In december 2011 constateerden de burgemeesters van de gemeenten van de regio Rijk van 

Nijmegen dat samenwerking steeds meer noodzakelijk werd. De burgemeesters riepen op om de 

intergemeentelijke samenwerking in de regio te intensiveren en te bekijken welke structuur daaraan 

kon worden gegeven (Gemeente Nijmegen, 2012). Deze roep om intensivering was onder meer het 

gevolg van het wetsvoorstel van Wet Werken naar Vermogen, waarbij gemeenten zagen dat zij 

steeds meer taken kregen waarvoor ze verantwoordelijk werden, en voor meer mensen 

verantwoordelijk werden die zorg nodig hebben. Daarnaast diende de kwaliteit van het beleid voor 

de inwoners van de gemeenten op peil te blijven (interview wethouder)12. Naar aanleiding van de 

oproep tot samenwerking vond op 14 februari 2012 een bestuurlijke regionale conferentie plaats 

waaraan alle colleges van B&W van regio Rijk van Nijmegen deelnamen. Aan het eind van het overleg 

werd het Regionaal Aanjaagteam ingesteld, dat de opdracht kreeg te onderzoeken of intensivering 

van de samenwerking binnen regio Rijk van Nijmegen mogelijk was en of bestaande 

samenwerkingsarrangementen onder één gemeenschappelijke bestuur konden komen. 

Het team inventariseerde welke behoeften de verschillende gemeenten hadden op het 

gebied van samenwerking. Daaruit kwam naar voren dat vooral behoefte was aan samenwerking op 

het sociaal domein, onder meer voor taken van jeugdzorg, Wmo en participatie voortkomend uit de 

decentralisatieprojecten, en op bedrijfsvoeringsgebied, zoals op ICT en inkoop (Regio Nijmegen, 

2012). Ook bleek dat gemeenten het wenselijk achtten om te onderzoeken of uitvoeringsdiensten 

konden worden geclusterd (Regio Nijmegen, 2012). Medio 2012 legde het Regionaal Aanjaagteam de 

resultaten van het overleg vast in het rapport ‘Niet gelijk, wel gelijkwaardig, wel gelijk, wel 

geleidelijk’. De conclusie van het rapport luidde dat de gemeenten openstaan voor samenwerking en 

de urgentie van deze samenwerking inzien. De gemeenten kozen ervoor om samen te werken op 

regionaal niveau. Weliswaar was het ook mogelijk samen te werken op het niveau van KAN - de 

stadsregio -, maar hiervoor is niet gekozen omdat met KAN niet altijd goede ervaringen waren met 

betrekking tot de informatievoorziening en democratische verantwoording. Het was onduidelijk wie 

verantwoordelijk was voor welke taken (Gemeente Nijmegen, 2013c). Daarnaast worden de taken 

van de Participatiewet (in het kader van re-integratie) ook op het niveau van de regio uitgevoerd 

(interview beleidsadviseur I).  

Het Regionale Aanjaagteam bracht vervolgens de vormen in kaart, passend bij de 

geformuleerde uitgangspunten, die eind 2012 werden gepresenteerd in het rapport ‘Een koepel van 

regionale zuilen’. Naar aanleiding van het rapport hield het team medio 2013 een consultatieronde 

langs alle gemeenteraden. Hierbij gaven gemeenten aan dat zij een gemeenschappelijke regeling met 

een modulaire structuur als goede optie zagen om de uitvoeringsdiensten te clusteren. Eind 

september 2013 werd de tweede regionale raadsconferentie gehouden. De gemeenteraden gaven 

aan dat zij zich konden vinden in een samenwerkingsvorm met een modulaire structuur (Rijk van 

Nijmegen, 2013). Vervolgens werd er opdracht gegeven om de gemeenschappelijke regeling met een 

modulaire structuur nader uit te werken. In november 2013 werd de regeling aangeboden aan alle 

colleges van B&W van de deelnemende gemeenten en door de negen gemeenteraden goedgekeurd. 

De gemeente Nijmegen zorgde dat het voorstel werd goedgekeurd voordat de verkiezingen zouden 

plaatsvinden. De gemeenteraad gaf zelf aan dat zij het graag binnen haar termijn wilden behandelen, 

omdat de gemeente anders vertraging zou oplopen bij het organiseren van de nieuwe vormen van 

jeugdzorg (interview projectleider).  

                                                           
12

 Voor een overzicht van alle geïnterviewde functionarissen wordt verwezen naar bijlage II. 
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5.3.2 Keuze samenwerkingsvorm 

Diverse (grote) organisaties waren werkzaam op het gebied van het sociaal domein. Bijvoorbeeld de 

GGD (Rijk van Nijmegen, 2013). De verschillende organisaties hebben soortgelijke werkzaamheden 

en activiteiten. Volgens de gemeenten vroeg deze overlapping van activiteiten en de aanstaande 

decentralisatieprojecten om een integrale regionale werkgeversbenadering. Om een integrale 

manier van samenwerken te organiseren moest een vorm worden gevonden om de 

uitvoeringsactiviteiten te bundelen. De gemeenten formuleerden met betrekking tot de 

samenwerkingsvorm een aantal uitgangspunten: 

- Het was niet wenselijk dat er verschillende gemeenschappelijke regelingen naast elkaar 

zouden bestaan. Dit zou zorgen voor veel bestuurlijke drukte bij wethouders, waardoor 

minder aandacht kon worden gegeven aan de inhoud (Gemeente Nijmegen, 2013a). Het was 

daarom niet wenselijk om een nieuwe regeling op te zetten; 

- De samenwerkingsvorm moest flexibel zijn, zodat in de toekomst nieuwe taken konden 

worden toegevoegd. Niet alle nieuwe taken en bijhorende verantwoordelijkheden zouden in 

één keer worden overgeheveld (Rijk van Nijmegen, 2013); 

- De taken moest zo lokaal mogelijk wordt uitgevoerd. Alles wat lokaal kon blijven, moest ook 

lokaal worden gehouden. En alleen de taken die regionaal moesten, zouden regionaal 

worden uitgevoerd. De regie moest zoveel mogelijk bij de gemeenten zelf blijven; 

- De samenwerking moest zo licht mogelijk en de uitvoering zo lokaal mogelijk (Regio 

Nijmegen, 2012); 

- Er bestond een voorkeur voor een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm, omdat de taken 

niet op afstand van de gemeenten moesten komen te staan en de controleerbaarheid 

behouden moest blijven. Daarbij werd nog het punt van gelijkwaardigheid genoemd als 

noodzakelijke randvoorwaarde (Rijk van Nijmegen, 2013). 

 

Vanuit de voornoemde uitgangspunten werden de verschillende samenwerkingsvormen 

bekeken. De voorkeur was al uitgesproken voor een publiekrechtelijke vorm. De redenen hiervoor 

waren het feit dat het Rijk al vaker had aangegeven dat niet alle gemeentetaken geschikt zijn voor 

uitvoering door private partijen (Rijk van Nijmegen, 2013) en dat de voorkeur bestond voor een 

publiekrechtelijke variant. Daarnaast was het met publiekrechte vormen van samenwerking mogelijk 

om publiekrechtelijke bevoegdheden over te dragen. Bijvoorbeeld verordenende bevoegdheden 

zoals regionale re-integratieverordening van het taakgebied participatie (interview beleidsadviseur I; 

gemeente Nijmegen, 2013a). Ook hadden de bestaande samenwerkingsarrangementen met één 

ambtelijke organisatie allemaal een publiekrechtelijke constructie (Regio Nijmegen, 2012). De 

gemeenten kozen ervoor om de samenwerking in een publiekrechtelijke vorm te zoeken. Hiervan 

werden vier vormen verkend: een openbaar lichaam, een openbaar lichaam met een modulair 

karakter, een centrumgemeenteconstructie en Samen en toch apart (hierna: SETA). 

 In het kader van gelijkwaardigheid en de wens om taken samen te willen organiseren werd een 

centrumgemeenteconstructie afgewezen. De gemeenten waren van mening dat de zeggenschap van 

de verschillende gemeenten niet goed gewaarborgd zou zijn, als de verantwoordelijkheid over de 

besluitvorming alleen bij de gemeente Nijmegen kwam te liggen (interviews beleidsadviseur I en 

wethouder). Bij de SETA twijfelden de gemeenten of zij voldoende de organisatie konden sturen door 

het ontbreken van één politiek bestuur (Samen sterker, 2013). Ook de gemeenschappelijke regeling 

werd niet geschikt bevonden, onder meer doordat gemeenten geen goede ervaring hadden met het 

openbaar lichaam van de WSW. Deze organisatie was niet goed bestuurbaar, de afstand tot de 
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gemeenten werd steeds groter en de gemeenteraden hadden steeds minder te vertellen (interview 

wethouder). Het openbaar lichaam met een modulaire structuur voorkomt dit doordat het bestuur 

van het openbaar lichaam alleen verantwoordelijk is voor de organisatie van het openbaar lichaam 

als geheel en niet voor het beleid en de uitvoering van de verschillende afdelingen. Deze blijven 

onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Ook wordt door het kiezen van een openbaar 

lichaam met de optie om afdelingen toe te voegen de mogelijkheid geboden het aantal 

gemeenschappelijke regelingen te beperken, met de bijhorende besturen en financiële cycli 

(interview projectleider). 

  

5.3.3 Openbaar lichaam met een modulair karakter 

De gemeenten van regio Rijk van Nijmegen hebben gekozen voor de gemeenschappelijke regeling 

door middel van een openbaar lichaam met een modulair karakter. De Wgr biedt gemeenten de 

mogelijkheid om modules (‘afdelingen’) toe te voegen aan de gemeenschappelijke regeling 

(Bouwteam, 2013). Door middel van dienstovereenkomsten leggen gemeenten de afname van 

diensten vast. Dit gebeurt per module (Rijk van Nijmegen, 2013). De gemeenten hebben zelf de 

mogelijkheid te beslissen of zij willen participeren aan een module. Als zij kiezen om te participeren 

zijn zij wel verplicht tot het gezamenlijk uitvoeren van de betreffende taken in die module. Wanneer 

een gemeente een aanscherping wil voor een bepaalde doelgroep, kunnen gemeenten hiervoor een 

aparte dienstovereenkomst sluiten. De gemeenten hebben binnen de module dus een gedeeltelijk 

waaraan zij verplicht zijn mee te werken (en te financieren) en een gedeelte die zij zelf kunnen 

invullen (interviews projectleider en wethouder). 

 Het openbaar lichaam staat een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De 

gemeenteraden wijzen  vertegenwoordigers aan voor het AB, de colleges van B&W doen dit voor het 

DB. Het bestuur is verantwoordelijk voor uniforme afspraken en zorgt voor naleving van afspraken 

die gemeenten met de afdeling(en) maken (Bouwteam, 2013). Het houdt zich niet bezig met de 

inhoudelijke kant van de module(s). De modules worden bestuurd door een bestuurscommissie met 

portefeuillehouders en in dit geval wordt het werkbedrijf bestuurd door de wethouders met Werk in 

hun portefeuille (interview wethouder). Zij zijn bevoegd besluiten te nemen over het Werkbedrijf 

(Gemeente Nijmegen, 2013b). Per module kan worden gekeken welke bevoegdheden worden 

overgedragen. Het uitgangspunt is dat alleen het vaststellen van beleidsregels worden 

gemandateerd, maar voor het taakgebied participatie is ook de bevoegdheid tot het vaststellen van 

een re-integratieverordening is overgedragen aan het bestuur. De gemeenteraden zijn 

verantwoordelijk voor het stellen van beleidskaders, die door het college van B&W worden vertaald 

naar dienstverleningsovereenkomsten. Deze worden ook vastgesteld door de negen colleges. 

 

De gemeenschappelijke regeling met een modulaire karakter is een structuur om regionaal samen te 

werken. De gemeenten verdelen de decentralisatieprojecten door de taken van de jeugdzorg en de 

Wmo gezamenlijk te organiseren door middel van gezamenlijke inkoop en de taken van participatie 

apart. Het werkbedrijf voor participatie taken is de eerste module van de modulaire 

gemeenschappelijke regeling. Voor de taken van de jeugdzorg is ook het plan een aparte module te 

maken. Het is de bedoeling dat deze module per 1 januari 2015 of 2016 van start zal gaan (interviews 

wethouder en beleidsadviseur II). De module zal invulling krijgen door middel van een regionaal 

ondersteuningsbureau. Dit regionaal ondersteuningsbureau zal als taak hebben om de 

inkoopvoorbereiding en de daadwerkelijk inkoop van de diensten uit te voeren. De uitvoering van de 
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taken heeft betrekking op zeven vormen van jeugdzorg en de nieuwe vormen van de Wmo die naar 

gemeenten worden overgeheveld. Twee jeugdzorgvormen worden lokaal uitgevoerd en drie op 

bovenregionaal niveau. De taken met betrekking tot de doorwijsfunctie van de regionaal 

georganiseerde jeugdzorgvormen blijven bij de afzonderlijke gemeenten zelf. De portefeuillehouders 

zullen gezamenlijk een programma van eisen formuleren en vaststellen. Op basis van het programma 

van eisen sluiten het regionaal ondersteuningsbureau de inkoopcontracten, daartoe gemachtigd 

door de afzonderlijke gemeenten. Wanneer het de gemeenten niet lukt de uitvoering van taken door 

middel van een module van het openbaar lichaam te regelen per 1 januari 2015, zijn twee opties als 

tussenoplossing. Het regionaal ondersteuningsbureau kan bij de gemeenten worden ondergebracht 

of de gemeenten kunnen zelf de contracten sluiten met de zorgaanbieders (beleidsadviseur II).  

 

5.3.4 Analyse besluitvormingsproces  

De gemeenten van de Rijk van Nijmegen hebben gekozen voor een openbaar lichaam waar meerdere 

uitvoeringsorganisatie onder kunnen worden geplaatst door middel van modules. Eén van deze 

modules wordt het regionaal ondersteuningsbureau. Door middel van dit ondersteuningsbureau 

organiseren de gemeenten zeven van de elf jeugdzorgvormen op regionaal niveau. Vijf 

jeugdzorgvormen worden lokaal en bovenregionaal opgepakt. Gemeenten stellen de beleidskaders 

en bestekken vast op basis waarvan het ondersteuningsbureau kan inkopen. De colleges van B&W 

hebben de bevoegdheden tot het sluiten van contracten gemandateerd. De taken van het 

ondersteuningsbureau betreffen de beleidsvoorbereiding en de inkoop van zeven vormen van 

jeugdzorg en een aantal vormen van de Wmo. 

 

Wat opvalt is dat geen echte afweging is gemaakt tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

samenwerkingsvormen. Door het Rijk werd de voorkeur uitgesproken voor een publiekrechtelijke 

vorm. Het Rijk was daarnaast van mening dat bepaalde taken niet geschikt waren om via een 

privaatrechtelijke weg te regelen. Tevens hadden gemeenten alleen ervaring met Wgr als juridische 

constructie voor het realiseren van één organisatie. De gemeenten kozen daarom voor een 

publiekrechtelijke samenwerkingsvorm. 

De uitkomst van een openbaar lichaam met een modulaire structuur is door verschillende 

elementen te verklaren. De ervaring met openbare lichamen waren niet altijd goed. De gemeenten 

hadden vaak het gevoel dat zij invloed op het beleid verloren. Daarnaast hechtten de gemeenten 

veel waarden aan gelijkwaardigheid binnen een samenwerking. Dit kan worden terug geleid naar het 

feit dat er grote verschillen zijn qua omvang van de gemeenten. Door het realiseren van een 

openbaar lichaam dat de uitvoering organiseert kon de gelijkwaardigheid worden bewerkstelligd. Het 

openbaar lichaam is zo geconstrueerd dat gemeenten maximale invloed konden houden op het 

beleid. Ook vonden de gemeenten het belangrijk dat uitvoering van verschillende terreinen kon 

worden gebundeld om zo versnipperingen van verschillende gemeenschappelijke regelingen te 

voorkomen. Dit heeft invulling gekregen door de mogelijkheid om verschillende modules aan het 

openbaar lichaam toe te voegen. De specifieke uitkomst van een openbaar lichaam met een 

modulaire structuur lijkt dus sterk te zijn bepaald door in de regio heersende normen en waarden en 

opgedane ervaringen.  

Met betrekking tot breedte van de uitvoering van taken lijkt een tweedeling te zijn aan 

elementen die van invloed zijn. Gemeenten worden sterk (extern) geadviseerd om taken 

voortkomend uit de decentralisatieprojecten regionaal op te pakken, maar bij de gemeenten van 
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regio Rijk van Nijmegen lijkt een (intern) gevoel te bestaan dat dit voor de vormen van jeugdzorg 

minder urgent is en juist wel urgent voor vormen van de Participatiewet. 

 

Resumerend kan worden gesteld dat de keuze tussen een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

vorm van samenwerking voornamelijk voortkomt uit de externe institutionele context van 

gemeenten. Dit komt tot uiting door duidelijke invloed van het Rijk op de keuze. De keuze voor 

vervolgens de manier van samenwerking en in welke organisatorische vorm, is eigenlijk volledig terug 

te leiden naar de invloed ervaringen en heersende normen over samenwerken; elementen van de 

interne institutionele context. 

 

5.4 Samenwerkingsverband regio Zaanstreek-Waterland 

Het samenwerkingsverband regio Zaanstreek-Waterland is een samenwerking tussen negen 

gemeenten in de provincie Noord-Holland. De deelnemende gemeenten zijn Beemster, Edam-

Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. De 

gemeenten verschillen sterk in inwonersaantal, maar zijn grofweg in te delen in kleine, middelgrote 

en grote gemeenten. De kleine gemeenten zijn de gemeente Beemster, Oostzaan en Zeevang. De 

middelgrote gemeente bestaan uit Landsmeer, Wormerland en Waterland. De grote gemeenten 

betreffen tot slot de Edam-Volendam, Purmerend en Zaanstad, waarbij Zaanstad met ruim 150.000 

inwoners verreweg de grootste is. Samen vormen zij een regio met ruim 320.000 inwoners. 

De gemeenten van Zaanstreek-Waterland werken al langer met elkaar samen op het gebied 

van volkshuisvesting, GGD, arbeidsmarkt, vrouwenopvang, de sociale werkvoorziening en het 

veiligheidshuis. Daarbij worden verschillende juridische vormen gebruikt om structuur te geven aan 

de samenwerking. Voorbeelden zijn het openbaar lichaam van GGD Zaanstreek-Waterland of dat van 

sociale werkvoorziening Baanstede, de regeling zonder meer voor de gezamenlijke inkoop van de 

Wmo en voor de vrouwenopvang door middel van de centrumgemeente Zaanstad (gemeente 

Wormerland, 2013b)13. De gemeente Zaanstad is daarnaast al jaren de centrumgemeente 

maatschappelijke opvang en verslavingsopvang (interview beleidsadviseur). De negen gemeenten 

van de regio Zaanstreek-Waterland zijn daarnaast onderdeel van stadsregio Amsterdam, waaraan 16 

gemeenten deelnemen. Binnen de stadsregio wordt samengewerkt op onder andere de terreinen 

van ruimte, wonen en mobiliteit (bijvoorbeeld Woningnet) en jeugdzorg (bijvoorbeeld Bureau 

Jeugdzorg) (Stadsregio Amsterdam). 

De gemeenten werken niet alleen samen op de schaal van regio Zaanstreek-Waterland, maar 

ook in kleinere verbanden, zoals de gemeenten Wormerland en Oostzaan. Deze twee laatst 

genoemde gemeenten vormen de zogeheten OVER-gemeenten. Zij willen hun samenwerking sterker 

maken en zoeken hiervoor partners. De gemeente Zeevang is per 1 januari 2014 met de gemeente 

Edam-Volendam gaan samenwerken met de technische dienst (gemeente Zeevang, 2013). De twee 

gemeenten hebben als volgende stap een herindelingsadvies; zij willen per 1 januari 2016 fuseren 

(gemeenten Edam-Volendam en Zeevang, 2014).  

 

5.4.1 Samenwerking  

De jeugdzorgtaken werden altijd uitgevoerd in het verband van de stadsregio. Begin 2011 gaf het 

bestuur van de stadsregio aan dat het verstandig was als gemeenten gingen nadenken over de 
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 Voor een overzicht van alle gebruikte documenten wordt verwezen naar bijlage I. 
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aanstaande decentralisatieprojecten. De stadsregio faciliteerden dit door werkgroepen te starten 

(interview coördinator beleid)14. In 2011 en 2012 werd door afzonderlijk gemeenten gebruikt om zich 

te oriënteren op nieuwe vormen en bijhorende taken die uit de decentralisatieprojecten zouden 

voortkomen. Naar aanleiding van de brieven van Plasterk (d.d. 19 februari en 15 maart 2013) 

belegden de portefeuillehouders van de gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland april 2013 

een bestuurlijk overleg om te spreken over regionale samenwerking. Naar aanleiding van dit overleg 

werd de notitie ‘Zaanstreek-Waterland: lokaal maatwerk in regionaal verband’ opgesteld. Hierin 

werd onder andere verwoord dat de gemeenten de decentralisatieprojecten zouden organiseren 

binnen de regio Zaanstreek-Waterland. De gemeenten werkten al langer samen op het sociaal 

domein. Door de veranderingen op het sociale domein uit te voeren met behulp van regio 

Zaanstreek-Waterland, is volgens de gemeenten voldaan aan de criteria van VNG en het ministerie 

van BZK. Dat deze samenwerking voldoet aan de vereiste criteria blijkt uit het volgende:  

- De schaal is efficiënt en kent een samenhangend verzorgingsgebied; 

- De samenwerking biedt voldoende basis voor goed toezicht op eventuele risico’s; 

- Er is geen sprake van witte vlekken binnen de regio en regio Zaanstreek-Waterland is een 

bestaat uit grotendeels bestaande samenwerkingsverbanden; 

- De samenwerking vindt plaats op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

 

De deelnemende gemeenten kozen er niet voor om de taken uit te voeren op de schaal van de 

stadsregio, omdat in dat geval er dan te veel spelers en aanbieders betrokken zijn bij de inkoop. 

Daarbij maakten de gemeenten van regio Zaanstreek-Waterland veel gebruik van dezelfde 

aanbieders (interview coördinator beleid). Daarnaast werden in de notitie uitgangspunten 

geformuleerd voor de organisatie van de samenwerking (gemeente Wormerland, 2013b). Door de 

portefeuillehouders werd in het bestuurlijk overleg een opdracht aan een ambtelijke werkgroep 

verwoord om te inventariseren welke vorm (zowel bestuurlijk en organisatorisch) het best paste bij 

de uitgangspunten (gemeente Waterland, 2013a). De ambtelijke werkgroep bestond uit personen 

van verschillende gemeenten en uit de taakgebieden jeugdzorg, Wmo en participatie. Per 

decentralisatieproject keken de leden hoe de taken inhoudelijk moesten worden georganiseerd.  

De volgende stap was het selecteren van een samenwerkingsvorm die als constructie kon dienen 

om de taken te organiseren. In de werkgroep werd uitgebreid gesproken over de vorm (interview 

coördinator Beleid). Besloten werd de publiekrechtelijke manieren samen uit te werken en te 

onderzoeken welke voor- en nadelen aan de verschillende vormen kleven. Deze verkenning leidde 

tot een notitie met daarin de samenwerkingsvormen, die volgens de werkgroep het meest geschikt 

waren voor taken van de jeugdzorg en welke taken het best lokaal, regionaal en bovenregionaal 

konden worden opgepakt. De notitie werd medio juni 2013 voorgelegd aan en besproken met de 

portefeuillehouders van de negen gemeenten. In de daarop volgende bestuurlijke conferentie van 

begin juli 2013 besloten de portefeuillehouders in te zetten op de lichtste publiekrechtelijke 

samenwerkingsvorm. Ze gaven de opdracht om een voorstel uit te werken voor de regeling zonder 

meer voor het organiseren van de gezamenlijke inkoop van jeugdzorg en de tweede lijns 

specialistische taken die voortkomen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ 

(Gemeente Waterland, 2013a; gemeente Waterland, 2013b). 
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 Voor een overzicht van alle geïnterviewde functionarissen wordt verwezen naar bijlage II. 
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5.4.2 Keuze samenwerkingsvorm 

De gemeenten hebben uitgangspunten geformuleerd voor vorm van samenwerking om de taken van 

de jeugdzorgvormen te organiseren. De geformuleerde uitgangspunten waren als volgt. 

- Lokaal waar dat kan, samen waar dat beter is. De basis blijft lokaal beleid, waarbij elke 

gemeente haar eigen verantwoordelijkheid houdt: wat je gebruikt betaal je zelf (interview 

beleidsadviseur en wethouder);  

- Een zo licht mogelijke samenwerkingsvorm had de voorkeur. Vanwege de tijdsdruk op de 

invoering van de decentralisaties was het belangrijk dat de vorm snel en goedkoop te 

implementeren was; 

- De vorm moest flexibel zijn wat betreft de inhoud. Het moest mogelijk zijn om de 

organisatie(vorm) uit te bouwen als dit in de toekomst gewenst was, taken moesten kunnen 

afvallen en de in- en uittreding moest worden vergemakkelijkt (gemeente Wormerland, 

2013b); 

- De bestuurlijke en ambtelijke drukte moest zo beperkt mogelijk zijn. De samenwerking moest 

gebaseerd zijn op transparantie, met voldoende betrokkenheid van en informatievoorziening 

aan gemeenten (ambtelijk, colleges, raden) (Gemeente Waterland, 2013a). 

 

Naast deze randvoorwaarden, namen de gemeenten ook de uitgangspunten van het ministerie van 

BZK (Notitie voor het bestuurlijk overleg) en in de brief van minister Plasterk van 15 maart 2013 mee. 

In deze brief werd kenbaar gemaakt dat het Rijk de voorkeur gaf aan samenwerkingsverbanden op 

basis van de Wgr. Over de eis van een publiekrechtelijke vorm is contact geweest met het ministerie 

van BZK. De vraag was of dit een harde eis was. Het ministerie gaf te kennen dat de 

publiekrechtelijke de voorkeur had, omdat veel publiekrechtelijke belangen (financieel en 

bestuurlijk) een rol speelden. De publiekrechtelijke lijn werd daarom aangehouden. De sterke 

aanbeveling was duidelijk en daarnaast hadden de gemeenten weinig redenen om het niet te doen 

en het privaatrechtelijk op te pakken (interview beleidsadviseur). De mening was dat 

publiekrechtelijke vormen controleerbaarder zijn en meer zekerheid geven voor onder andere de 

grote budgetten en bestuurlijke gevoeligheden die meespelen. Tot slot kenden de gemeenten ook 

geen tradities van privaatrechtelijke samenwerkingsarrangementen (interview coördinator beleid; 

beleidsadviseur).  

 Over het algemeen hadden de gemeenten geen goede ervaringen met een 

gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam, zoals de GGD. De gemeenten vonden dat 

het openbaar lichaam te veel personeel kreeg en zij zelf te weinig zeggenschap hadden. Daarnaast 

was het beeld van de huidige GGD dat het op afstand stond van de gemeenten. De gemeenten 

vonden dat ze geen grip meer hadden en dat de organisatie te veel een eigen kracht werd. Het 

voelde voor de gemeenten niet goed om aan te sluiten bij de GGD of dezelfde structuur te hebben 

als de GGD (interview coördinator beleid). Eén van de uitgangspunten van de gemeenten was een zo 

licht mogelijke samenwerkingsvorm. Van de publiekrechtelijke vormen zijn de regeling zonder meer 

en de centrumgemeente de meest lichte vormen van samenwerking. Er is niet voor een 

centrumgemeente gekozen, omdat het idee om het budget onder te brengen bij één (grote) 

gemeente niet goed lag binnen de regio (interview beleidsmedewerker). Ook waren niet alle 

ervaringen met de centrumgemeente even goed, omdat andere gemeenten soms pas later werden 

gekend in genomen beslissingen (interview coördinator beleid). De aandacht van de gemeenten 

werd door diverse stukken van professionals en VNG over mogelijke samenwerkingsvormen 

gevestigd op de regeling zonder meer. Deze vorm sprak de (kleinere) gemeenten erg aan, omdat dit 
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een zakelijker en evenwichtigere samenwerking was waarbij de kleinere ook een stem hadden om 

mee te beslissen (coördinator beleid). Tot slot was de samenwerkingsvorm tijd-technisch gezien 

relatief snel te realiseren (gemeenten Zaanstreek-Waterland, 2014a; interview beleidsmedewerker).  

Naast het bekijken van de regeling zonder meer is aandacht geweest voor een vijfde vorm 

van de Wgr, waarvoor een wetsvoorstel klaarligt. Deze vorm betreft een gemeenschappelijk orgaan 

met rechtspersoonlijkheid, dat ook wel een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt genoemd. Dit 

gemeenschappelijk orgaan heeft een rechtspersoonlijkheid met alleen een Dagelijks Bestuur. Deze 

vorm zou van kracht gaan bij de wijziging van de Wgr, maar voor de gemeenten was het onduidelijk 

wanneer deze wijziging zou plaatsvinden.  

In de bijeenkomst in juli 2013 werd gekozen voor de regeling zonder meer, ondanks dat de 

regeling zonder meer niet meer was dan een vrijwel lege samenwerkingsvorm is waarbij de 

gemeenten voor de taken aparte dienstovereenkomsten moeten sluiten. De vorm voldoet het meest 

aan de geformuleerde uitgangspunten: licht, flexibel, snel en goedkoop te implementeren, en op 

publiekrechtelijke basis (interview beleidsmedewerker). 

 

5.4.3 Gemeenschappelijke regeling met een regeling zonder meer 

De gemeenschappelijke regeling is per 1 februari 2014 in werking getreden en heeft betrekking op de 

inkoop van zwaardere jeugdzorg, te weten de jeugdreclassering, jeugdbescherming en AMHK en de 

crisisopvang. Dit zijn vier van de elf jeugdzorgvormen die worden overgeheveld naar gemeenten. 

Daarnaast wordt de inkoop geregeld van de werkgeversdienstverlening, sociale werkvoorziening en 

tweede lijns maatwerk voorzieningen van de Wmo. De gezamenlijke uitvoering van de taken door 

het bij de gemeenten Zaanstad ondergebrachte inkoopbureau omvat de voorbereiding van 

gemeenschappelijk beleid, de inkoop van diensten tot en met monitoring en verantwoording over de 

inkoop (gemeente Wormerland, 2013b). De eerste lijns, preventieve en ambulante jeugdhulp 

worden lokaal uitgevoerd. Deze taken worden door de gemeenten zelf ingekocht. Ook de 

loketfunctie voor de doorverwijzing van regionale jeugdzorgvormen wordt lokaal georganiseerd 

(gemeente Purmerend, 2013). 

 De regeling zonder meer is een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en kan 

daarom geen personeel aannemen. Zonder orgaan met rechtspersoonlijkheid kunnen de gemeenten 

niet inkopen, omdat daarbij sprake is van handelen in het maatschappelijk verkeer. De inkoop van de 

zwaardere jeugdzorg wordt daarom uitgevoerd door de gemeente Zaanstad (interviews 

beleidsmedewerker en wethouder). De gemeente Zaanstad huisvest het inkoopbureau. De kosten 

die de gemeente maakt voor het functioneren van het inkoopbureau worden in 2014 verdeeld over 

de negen gemeenten op basis van inwoneraantal. In 2015 worden de kosten hiervan verdeeld op 

basis van de budgetten voor de jeugdzorgtaken (gemeenten Zaanstreek-Waterland, 2014b).  

De deelnemende gemeenten zijn betrokken bij de inkoop door middel van regionale 

inkooptafels. Deze inkooptafels bestaan onder meer uit ambtenaren van domein zorg en juristen. De 

inkooptafels geven input voor de inkoopdocumenten. Op deze manier kunnen gemeenten gestalte 

geven aan lokaal beleid. Het inkoopteam zet het lokaal beleid om in inkoopdocumenten. Per 

productsoort wordt één gezamenlijk inkoopdocument opgesteld en ter besluitvorming aangeboden 

aan de negen colleges van B&W. Het inkoopteam voert vervolgens op basis van het inkoopdocument 

voert de onderhandelingen met de zorgaanbieders (gemeente Wormerland, 2013a; interviews 

beleidsmedewerker, wethouder en coördinator beleid). De gemeente Zaandam is gemandateerd om 

aanbestedingen uit te voeren en raamovereenkomsten af te sluiten. Op basis van de 
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raamovereenkomsten kunnen de afzonderlijke gemeenten zelf inkoopovereenkomsten sluiten. Deze 

overeenkomsten worden getekend door het college van B&W (gemeente Waterland, 2013c). 

De regeling zonder meer wordt aangegaan voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid 

tot verlenging. De termijn van twee jaar geeft de gemeenten de mogelijkheid het wetsvoorstel met 

de vijfde vorm van de gemeenschappelijke regeling af te wachten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 

om te kijken hoe de regeling zonder meer met dienstovereenkomst functioneert (gemeente 

Wormerland, 2013a).  

 

5.4.4 Analyse besluitvormingsproces 

De samenwerkingsvorm die de gemeenten hebben gekozen voor de publiekrechtelijke regeling 

zonder meer. De regeling zonder meer is een lichte samenwerkingsvorm op basis van een 

overeenkomst. Door middel van de regeling zonder meer worden vier van de elf vormen van de 

jeugdzorg georganiseerd. De jeugdzorgtaken worden uitgevoerd door een centrumgemeente en 

hebben betrekking op de beleidsvoorbereiding en de inkoop. Het beleid wordt afzonderlijke door de 

gemeenteraden vastgesteld voordat de centrumgemeente overgaat tot inkoop. De inkoop betreft 

het sluiten van raamcontracten met zorgaanbieders. De afzonderlijke gemeenten sluiten binnen deze 

raamcontracten zelf de inkoopcontracten af met de zorgaanbieders. Naast de taken voor vier 

jeugdzorgvormen worden nog de inkoop nog enkele vormen van de Wmo door de centrumgemeente 

uitgevoerd.  

 

Opvallend is dat gemeenten zich bewust van de eis voor een vorm op basis van de Wgr en 

uitdrukkelijk hebben geïnformeerd naar de dwingbaarheid daarvan. Hoewel dit geen harde eis was, 

hebben de gemeenten gekozen om een publiekrechtelijke vorm te kiezen. Zij gaven aan dat zij weinig 

redenen hadden om dat niet te doen, maar ook dat zij zelf geen tradities hadden om op 

privaatrechtelijke manieren samen te werken. Op privaatrechtelijke basis samenwerken lijkt niet de 

‘norm’ te zijn.  

De afweging voor een samenwerkingsvorm binnen het publiekrecht lijkt hebben plaatsgevonden 

op basis van ervaringen met andere samenwerkingsvormen. De gemeenten wilden geen openbaar 

lichaam, omdat de ervaring was dat zij geen invloed en controle meer hielden. De ervaring met een 

centrumgemeente was dat de deelnemende gemeenten weinig zeggenschap meer hadden over het 

ingebrachte budget. Bij de regeling zonder meer blijven de afzonderlijke gemeenten beleidsmatig en 

financieel verantwoordelijk voor hun eigen jeugdzorgtaken.  

 

De externe en interne context lijken van invloed te zijn geweest voor de keuze voor de 

publiekrechtelijke samenwerkingsvorm. De interne context lijkt volledig van invloed op de keuze om 

op een relatief klein gebied samen te werken, zowel met betrekking tot de taken als het aantal 

jeugdzorgvormen waarop wordt samengewerkt, en dit alles vormgegeven in een zo licht mogelijke 

regeling. De externe context komt tot uiting in de keuze voor een publiekrechtelijke vorm, maar ook 

hier is de invloed van de interne context te zien door het laten meewegen van tradities en geldende 

normen.  
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6. Bespreking onderzoeksresultaten 

6.1 Vergelijking per kenmerk 

6.1.1 Breedte van de taak 

Wat opvalt is dat drie van de vier samenwerkingsverbanden een groot deel van de jeugdzorgvormen  

regionaal organiseert. Zaanstreek-Waterland organiseert relatief weinig vormen regionaal en kiest bij 

veel vormen voor bovenregionaal. De Peel-gemeenten organiseren naast regionaal ook relatief veel 

vormen lokaal en kiezen niet voor bovenregionale organisatie. Voor een volledig overzicht wordt 

verwezen naar tabel 2.  

Indien de regio’s vormen van jeugdzorg regionaal organiseren, dan is dat met name op het 

gebied van inkoop en direct daaraan gerelateerde activiteiten (zoals beleidsvoorbereiding van de 

inkoop en monitoring van contracten). Als enige gaan de Peel-gemeenten een stap verder: zij 

organiseren op regionaal niveau ook de loketfunctie voor het doorverwijzen en het zoeken naar 

passende hulp. De andere drie samenwerkingsverbanden organiseren deze loketfunctie lokaal. Ook 

met betrekking tot de inkoop van jeugdzorg gaat Zaanstreek-Waterland minder ver dan de andere 

drie samenwerkingsverbanden. De gemeenten laten op regionaal niveau alleen raamcontracten 

sluiten; daarbinnen sluiten gemeenten afzonderlijk de inkoopcontracten. 
 

Tabel 2: Schaalniveau organiseren jeugdzorgvormen per samenwerkingsverband  

  Hart van Brabant Peel-gemeenten Rijk van Nijmegen Zaanstreek-Waterland 

Lokaal Eerstelijnszorg Eerstelijnszorg Eerstelijnszorg Eerstelijnszorg 

  Ambulante zorg* Ambulante zorg Ambulante zorg Ambulante zorg 

    Pleegzorg*     

    Jeugdhulp-vb     

    Jeugdhulp-ggz     

Regionaal AMHK AMHK AMHK AMHK 

  Jeugdbescherming Jeugdbescherming Jeugdbescherming Jeugdbescherming 

  Jeugdreclassering Jeugdreclassering Jeugdreclassering Jeugdreclassering 

  Residentiële zorg Residentiële zorg Residentiële zorg Crisisopvang 

  Pleegzorg Pleegzorg Pleegzorg   

  Crisisopvang Crisisopvang Jeugdhulp-vb*   

  Jeugdhulp-vb Jeugdzorgplus Jeugdhulp-ggz*   

  Jeugdhulp-ggz      

  Ambulante zorg      

Boven Jeugdzorgplus   Jeugdzorgplus Jeugdzorgplus 

Regionaal   Jeugdhulp-vb Jeugdhulp-vb 

    Jeugdhulp-ggz* Jeugdhulp-ggz 

      Residentiële zorg 

       pleegzorg 

Landelijk     Jeugdhulp-ggz   

* deze vorm wordt ook (deels) op een ander schaalniveau opgepakt 

Stand van zaken volgens uitvraag VNG op 31 oktober 2013 (VNG, 2013) 
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6.1.2 Bestuurlijke vormgeving 

De gemeenten van de vier samenwerkingsverbanden hebben allen gekozen voor een 

publiekrechtelijke vorm van samenwerking. Binnen de publiekrechtelijke samenwerking (Wgr) zijn 

vier samenwerkingsvormen mogelijk. Twee verbanden hebben de vorm van een openbaar lichaam 

aangenomen, te weten de Peel-gemeenten en het Rijk van Nijmegen. Het openbaar lichaam is de 

zwaarste vorm van de Wgr, omdat hiermee een aparte organisatie wordt opgericht met een bestuur. 

Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid waardoor het kan deelnemen aan het 

maatschappelijk verkeer. De deelnemende gemeenten hebben bevoegdheden met betrekking tot 

het afsluiten van inkoopcontracten gemandateerd aan de uitvoeringsorganisatie. De 

uitvoeringsorganisaties voeren de taken uit op basis van het programma van eisen dat is vastgesteld 

door de gemeenten.  

De regio Hart van Brabant heeft ook gekozen voor een openbaar lichaam, maar het openbaar 

lichaam heeft slechts een adviserende functie. De inkoop wordt formeel uitgevoerd door de 

centrumgemeente. Deze is gemandateerd om namens de andere gemeenten de inkoop uit te voeren 

en doet dit op basis van een programma van eisen dat is vastgesteld door de gemeenten. Dit is dus 

een lichtere samenwerkingsconstructie dan bijvoorbeeld de gemeenschappelijke regeling met 

openbaar lichaam van Peel-gemeenten. Het openbaar lichaam dient in het geval van het Hart van 

Brabant alleen als een overlegplatform en heeft geen formele bevoegdheden op het terrein van de 

jeugdzorg.  

Zaanstreek-Waterland koos voor de regeling zonder meer, de lichtste vorm van de Wgr. De 

regeling zonder meer is een dienstovereenkomst, zonder bestuur of rechtspersoonlijkheid. Het 

samenwerkingsverband kan daarom geen personeel in dienst nemen of contracten sluiten met 

zorgaanbieders. Het uitvoeren van de taken wordt door middel van een 

centrumgemeenteconstructie uitgevoerd door één gemeente. De centrumgemeente voert taken uit 

op basis van het programma van eisen. De uitvoering betreft alleen het afsluiten van 

raamcontracten. 

 

6.1.3 Wijze uitvoeren jeugdzorgtaken 

De gemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben elk op hun eigen manier de wijze van uitvoering 

van de jeugdzorgtaken vormgegeven. Hart van Brabant koopt vormen van jeugdzorg in door middel 

van een inkoopteam. Dit inkoopteam is geen onderdeel van het openbaar lichaam, maar is 

ondergebracht bij de gemeente Tilburg. De Peel-gemeenten realiseren door het openbaar lichaam 

een aparte uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor de inkoop. Zij maken gebruik van de 

locatie van het Werkplein regio Helmond om de uitvoeringsorganisatie te huisvesten. Zaanstreek-

Waterland koopt de jeugdzorg in met behulp van een inkoopteam. De samenwerkingsvorm die de 

gemeenten hebben gekozen, kan geen contracten sluiten door het ontbreken van 

rechtspersoonlijkheid. Het inkoopteam valt daarom onder de gemeente Zaanstad, die als 

rechtspersoon wel contracten kan sluiten met zorgaanbieders.  

Hart van Brabant en Zaanstreek-Waterland passen beiden het principe van gastheerschap 

toe. Hart van Brabant had de mogelijkheid, net als Peel-gemeenten, de uitvoeringsorganisatie onder 

brengen bij het openbaar lichaam, maar kiest er bewust voor deze los van het openbaar lichaam bij 

één gemeente onder te brengen. Zaanstreek-Waterland had, door de samenwerkingsvorm die is 

gekozen, geen andere optie dan de uitvoering te beleggen bij één van de gemeenten. 
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6.1.4 Single- of multipurpose samenwerkingsverband 

De vormen van jeugdzorg, Wmo en participatie en de bijbehorende taken gaan in 2015 tegelijkertijd 

over naar gemeenten. Sommige gemeenten kiezen ervoor om naast de jeugdzorg ook andere 

vormen binnen het samenwerkingsverband te organiseren. Hart van Brabant kiest ervoor om naast 

de (zwaardere) jeugdzorgvormen de tweedelijns vormen van de Wmo uit te voeren. De Peel-

gemeenten gaat een stap verder door alle drie de gedecentraliseerde taken te organiseren via het 

samenwerkingsverband. Daarnaast zijn de Peel-gemeenten van plan in de toekomst meer domeinen 

onder te brengen bij het samenwerkingsverband. De gemeenten van Zaanstreek-Waterland kiezen 

ervoor de zwaardere jeugdzorgvormen te combineren met aantal participatievormen en de 

tweedelijns Wmo-vormen, en deze gezamenlijk te organiseren in de regeling. De 

samenwerkingsverbanden zijn dus allen multipurpose in hun uitvoering. 

 

6.2 Verklaringen 
Alle vier de samenwerkingsverbanden hebben een publiekrechtelijke vorm als structuur voor de 

samenwerking gekregen. Dit kan deels worden verklaard doordat het Rijk aanstuurde op een 

publiekrechtelijke vorm in plaats van een privaatrechtelijke vorm. Zoals eerder aangegeven was er 

geen sprake van een wettelijke verplichting, maar is in de vorm van de brief van minister Plasterk 

(2013b) wel druk uitgeoefend op gemeenten om een regeling te treffen op basis van de Wgr, en dus 

voor een publiekrechtelijke vorm te kiezen. Zeker in het geval van regio Zaanstreek-Waterland komt 

de invloed van het Rijk duidelijk naar voren, omdat de regio wat betreft dit uitgangspunt zich direct 

op de brief van Plasterk beriep.  

Daarnaast valt de keuze voor een publiekrechtelijk vorm te verklaren doordat gemeenten 

vaak meer ervaring hadden met publiekrechtelijke vormen dan met privaatrechtelijke vormen. In de 

onderzochte cases werden daarnaast een aantal informele regels gevolgd die een rol speelden bij de 

keuze voor een publiekrechtelijke vorm: ‘als inkopers in dienst moeten zijn van een 

gemeenschappelijke organisatie, moet dat een publiekrechtelijke organisatie zijn’ (wat strikt 

genomen niet juist is; een private organisatie kan natuurlijk ook als werkgever optreden); ‘als je wilt 

voorkomen dat een organisatie te veel op afstand van de gemeenten komt te staan, kies dan niet 

voor een privaatrechtelijke vorm’. Deze regels lijken niet beperkt tot specifieke regio’s, maar tot het 

algemene professionele gedachtegoed van bestuurders en ambtenaren te behoren.  

De cases laten zien dat bij de afweging tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vormen 

van samenwerking zowel de externe context (sturing door het Rijk) als de interne context (heersende 

informele regels binnen gemeenten) van invloed zijn. 

 

Gemeenten kiezen veelal voor samenwerkingsverbanden met een licht en beperkt karakter. Hart van 

Brabant, Rijk van Nijmegen en Zaanstreek-Waterland verschillen weliswaar in de precieze 

vormgeving, maar de taken beperken zich tot het inkopen van de jeugdzorgvormen (en Wmo 

vormen).  

Opvallend is dat alle regio’s ten minste samenwerken op de vormen die in het concept 

wetsvoorstel Jeugdzorg werden aangemerkt als verplichte vormen om op samen te werken. De 

keuze voor deze vormen is te verklaren door een vermeende ondergrens ten aanzien van 

samenwerking die gemeenten nog steeds denken te hebben.  

Naast de beperking van de taken behouden de gemeenten veel zeggenschap over 

beleidskaders, inkoopdocumenten en begrotingen, en de autonomie. Voor Zaanstreek-Waterland 



47 

geldt dit in nog sterkere mate doordat de zeggenschap bij de inkoopbeslissingen ligt bij de 

afzonderlijke gemeenten binnen het gezamenlijk raamcontract. Deze nadruk op het behouden van 

zeggenschap en autonomie is te verklaren door de slechte ervaringen met openbare lichamen, zoals 

de GGD en de Omgevingsdienst.  

Kenmerkend was dat zowel in documenten waarin verslag werd gedaan van de 

besluitvorming over het samenwerkingsarrangement als in de interviews die in het kader van het 

onderzoek werden uitgevoerd, vaak aan dezelfde voorbeelden werd gerefereerd. In de regio’s was 

het beeld ontstaan dat openbare lichamen met zelfstandige bevoegdheden de neiging hebben in 

omvang en takenpakket te groeien en dat gemeenten onvoldoende controle hebben over de 

besteding van budgetten, wat uiteindelijk gemeentelijke budgetten zijn. Het gevoel daarbij is dat de 

gemeenten hun greep verliezen op de organisatie, terwijl wordt gewerkt met gemeentelijk budget. 

Gemeenten hechten daarom sterk aan de invloed op budgetten en onder controle houden van de 

omvang van de organisatie. Een openbaar lichaam met zelfstandige bevoegdheden zou dan eigenlijk 

niet een geschikt construct zijn om de samenwerking vorm te geven. Bij de jeugdzorg is sprake van 

besteding van gemeentelijke budgetten, waar gemeenten zoveel mogelijk zeggenschap op willen 

houden. 

 

De Peel-gemeenten hebben een vorm gekozen met een zwaar karakter. Het openbaar lichaam heeft 

de taken van de jeugdzorgvormen als opgave, maar daarnaast ook de taken van de Wmo en 

participatie. De taken betreffen de beleidsvoorbereiding en de inkoop, maar ook de daadwerkelijke 

uitvoering door middel van een loketfunctie en doorverwijzing naar passende zorg. Opvallend voor 

deze regio is dat gemeenten een positieve houding hebben ten opzichte van intergemeentelijke 

samenwerking in het algemeen. Het algemeen gedachtegoed lijkt te zijn dat om taken goed te blijven 

uitvoeren, de samenwerking moet worden geïntensiveerd.  

Daarnaast is de verklaring voor een zware vorm te vinden in de verhouding tussen de Peel-

gemeenten. Qua inwoneraantal heeft de regio een zeker evenwicht, doordat geen relatief kleine of 

grote gemeenten deelnemen. Bij de andere drie samenwerkingsverbanden is minder evenwicht in de 

grootte van gemeenten qua inwonersaantal. Relatief kleine gemeenten lijken bang te zijn invloed te 

verliezen als wordt samengewerkt door middel van een centrumgemeenteconstructie of een 

constructie met een openbaar lichaam. Ook is sprake van een gelijkwaardigheid in het bestuur qua 

het aantal stemmen bij het nemen van besluiten. Dit is niet altijd zo bij openbare lichamen. Meestal 

zijn de stemmen naar rato van inwonersaantal. De gemeenten binnen de Peel-regio kunnen zich door 

de invulling van het samenwerkingsverband en de kenmerken van de regio relatief gemakkelijker 

compromitteren aan een openbaar lichaam. 

 

Gemeenten in dit onderzoek lijken weinig interesse te hebben in formele 

centrumgemeenteconstructies. Weliswaar is de uitvoeringsorganisaties in twee van deze regio’s bij 

de centrumgemeente ondergebracht, maar het zwaartepunt van de zeggenschap over 

inkoopbeslissingen ligt in alle drie gevallen bij de gemeenten, afzonderlijk of in overleg. Hoewel de 

kleine gemeenten dit niet expliciet bij de ontwikkeling van het samenwerkingsarrangement naar 

voren brachten, kwam uit de interviews naar voren dat men weinig zag in een zware rol voor de 

centrumgemeente. Uit eerder onderzoek naar centrumgemeenteconstructies op het terrein van 

opvang voor verslaafden en dak- en thuislozen kwam naar voren dat de invloed en betrokkenheid 

van kleine gemeenten in dergelijke situaties gering is (Fleurke et al., 2002). Deze ervaringen spelen 

mee in de visie van gemeenten op dergelijke constructies. 
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De voorkeur voor lichte samenwerkingsverbanden met een beperkt karakter is volledig terug te 

leiden naar aspecten uit de interne context, zoals ervaringen en waarden als autonomie en 

zelfstandigheid. De Peel-gemeenten hebben gekozen voor een zwaar samenwerkingsverband, 

waaraan de positieve houding ten opzichte van samenwerking en de verhouding tussen gemeenten 

als redenen ten grondslag liggen. Deze redenen kunnen beide als elementen van de interne context 

worden gelabeld. 

 

6.3 Afsluiting 

Door middel van het onderzoek is inzicht verkregen in de invloed van de verschillende elementen van 

de externe en interne context op de keuze voor een bepaalde vorm van samenwerking. Bij de 

selectie van de cases is bewust gekozen voor verschillende type samenwerkingsvormen; een 

openbaar lichaam of een regeling zonder meer. Voor een kort overzicht van de 

samenwerkingsarrangementen wordt verwezen naar tabel 3. 

 
Tabel 3: Overzicht samenwerkingsverband met bijhorende vorm 

Samenwerkingsverband Vorm van samenwerking 

Regio Hart van Brabant Publiekrechtelijk; openbaar lichaam; centrumgemeente 

Peel-gemeenten Publiekrechtelijk; openbaar lichaam 

Regio Rijk van Nijmegen Publiekrechtelijk; openbaar lichaam; modulair karakter 

Regio Zaanstreek-Waterland Publiekrechtelijke; regeling zonder meer; centrumgemeente 

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat ook bestaan in de reikwijdte van het samenwerkingsverband 

binnen die gekozen variatie verschillen als het gaat om taken en bevoegdheden die zijn 

overgedragen: van een relatief zwaar openbaar lichaam van de Peel-gemeenten tot een lichte en 

zeer lichte vorm van Rijk van Nijmegen en Hart van Brabant. 

 De verschillen tussen de Peel-gemeenten en de andere drie regio’s lijken direct te maken te 

hebben met een regionale samenwerkingscultuur, de interne context. Bij de Peel-gemeenten lijkt 

sprake te zijn van een stelregel dat samenwerking moet worden geïntensiveerd onder voorwaarde 

van gelijkwaardige inbreng van gemeenten bij het maken van beleid en de uitvoering van taken. Bij 

de andere drie regio’s lijkt juist sprake te zijn van een stelregel waarbij alleen bovenlokaal wordt 

samengewerkt als dat bovenlokaal nodig is, en dat bovenlokaal zo georganiseerd moet worden dat 

de invloed van de gemeenten maximaal is. Slechte ervaringen van kleine gemeenten met 

centrumgemeenteconstructies en openbare lichamen leidde bij Rijk van Nijmegen tot een licht 

openbaar lichaam. Bij Hart van Brabant, waar geen traditie bestond met het overdragen van taken 

aan het samenwerkingsverband, leidde het tot een gastheerschap bij een centrumgemeente, met 

veel directe invloed van de afzonderlijke gemeenten. Ook bij Zaanstreek-Waterland leidde dit tot een 

lichte regeling, weliswaar met een gastheerconstructie bij een centrumgemeente, maar ook weer 

met veel directe invloed van de afzonderlijke gemeenten en zonder het daadwerkelijk afsluiten van 

inkoopcontracten. 

 

De cases laten zien dat de interne verhoudingen in de regio en de gemeenschappelijke ervaringen 

grote invloed hebben gehad op de keuze voor een vorm van samenwerking. Tegelijkertijd is 

opvallend dat in drie regio’s – Rijk van Nijmegen, Hart van Brabant en Zaanstreek-Waterland – 

dezelfde soort frustraties lijken te bestaan over traditionele vormen van samenwerking. Dit lijkt dus 
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breder te worden gedeeld dan alleen in de betreffende regio’s. Wellicht geldt dit voor groot deel van 

de regio’s in Nederland. Duidelijk is dat de externe context cruciaal is geweest bij het ontstaan van de 

intergemeentelijke samenwerking, maar de invloed op de vorm van samenwerking lijkt beperkt tot 

de (vermeende) ondergrens van gezamenlijk uitvoeren van taken van jeugdzorgvormen en de keuze 

voor publiekrechtelijke of privaatrechtelijke vorm van samenwerking. 

 

6.4 Hypotheses 

Op basis van de onderzoekresultaten kan een aantal hypotheses worden geformuleerd die iets 

zeggen over verbanden tussen elementen uit de institutionele context en de vorm van 

samenwerking. De hypotheses zijn als volgt. 

- Bij afwezigheid van dwingende wettelijke regels met betrekking tot de vorm van 

intergemeentelijke samenwerking, hebben (recente) ervaringen van gemeenten veel invloed 

op de vormgeving van nieuwe samenwerkingsarrangementen; 

- Als grote verschillen bestaan tussen gemeenten qua inwonertal, zal eerder worden gekozen 

voor lichte vormen van samenwerking, waarbij de zeggenschap van afzonderlijke gemeenten 

groot is, dan voor zware vormen, waarbij bevoegdheden aan één gemeenschappelijk orgaan 

worden overgedragen. 

- Bij een positieve samenwerkingscultuur met duidelijke onderlinge verhoudingen, kiezen 

gemeenten eerdere voor zwaardere vormen van samenwerking waarbij veel taken 

gezamenlijk worden uitgevoerd. 
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7. Conclusie en reflectie 

7.1 Conclusie   

Gemeenten worden geconfronteerd met verschillende ontwikkelingen die druk leggen op hun 

prestaties, hun domein en bestaan. Eén van deze ontwikkelingen is de overheveling van taken in het 

sociaal domein van de provincies naar gemeenten. Van deze sociale taken staat die van de jeugdzorg 

hoog op de agenda. De decentralisatieprojecten betekenen voor gemeenten dat zij meer taken en 

verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen. Daarnaast moeten gemeenten de taken uitvoeren met 

minder financiële middelen. De druk op de uitvoeringskracht van gemeenten wordt verhoogd. Het 

Rijk biedt handvatten om de uitvoeringskracht van gemeenten te vergroten. Eén van deze 

handvatten is intergemeentelijke samenwerking. Intergemeentelijke samenwerking heeft al veel 

aandacht gekregen in de literatuur, maar de vraag waarom wordt gekozen voor een bepaalde vorm 

blijft onderbelicht. Hulst & Van Montfort (2007a: 224) suggereren dat de institutionele context van 

invloed is op de keuze voor een vorm van samenwerking. De auteurs laten zien dat er een verband is 

tussen de (externe) nationale institutionele context en de gekozen vorm van samenwerking. Ook 

onderkennen zij dat de regionale institutionele context relevant kan zijn. Onderzoek naar de invloed 

van de interne regionale context is nog schaars. Het doel van deze thesis was te onderzoeken wat de 

invloed van de institutionele context is op de keuze voor een vorm van intergemeentelijke 

samenwerking, met bijzondere aandacht voor de rol die de regionale context daarbij speelt. 

 

In deze studie is aangesloten bij uitgangspunten van het sociologisch institutionalisme. Deze 

benadering gaat er vanuit dat instituties van invloed zijn op de preferenties van actoren en waarden, 

normen en regels bevatten die het gedrag van actoren sturen. Gedrag en gedragspatronen dragen op 

hun beurt weer bij aan de bestendiging of verandering van instituties. Bij de studie van de invloed 

van de institutionele context op gedrag van actoren kan een onderscheid worden gemaakt tussen de 

externe en interne context. De externe context bevat elementen die van buitenaf op de gemeenten, 

de interne context bestaat uit elementen die vanuit de gemeenten als regio werken. De elementen 

uit de institutionele context zijn de redenen waarom actoren handelen zoals ze handelen. Dit 

betekent dat elementen uit de institutionele context van gemeenten ook de redenen zijn waarom 

gemeenten kiezen voor een bepaalde samenwerkingsvorm. 

 Voor dit onderzoek is de vraag gesteld: Hoe beïnvloedt de externe en interne institutionele 

context de keuze van de vorm van intergemeentelijke samenwerking op het gebied van jeugdzorg?  

De gemeenten die in een regio samenwerken worden in deze thesis beschouwd als één organisatie. 

De externe context bestaat uit formele en informele regels, maatschappelijke professionele normen 

en waarden die van buitenaf op de regio afkomen. Voor gemeenten wordt deze externe context 

grotendeels bepaald door de formele structuur die overheden hebben. Meer specifiek voor 

intergemeentelijke samenwerking betreft het formele regels die aangeven wanneer moet worden 

samengewerkt en op welke terreinen. De interne context wordt gevormd door alle formele en 

informele regels, normen en waarden, verwachtingen en ervaringen die binnen een regio bestaan. 

De interne context van de regio bestaat onder meer uit politieke verhoudingen en politieke culturen 

en samenstelling van de regio. Specifiek voor intergemeentelijk samenwerking kan het gaan om 

waarden als behouden van zelfstandigheid en gelijkwaardigheid, en ervaringen. De 

samenwerkingsvormen die gemeenten kunnen kiezen zijn op te delen in juridische (publiekrechtelijk 

of privaatrechtelijk) en organisatorische vormen van samenwerking (mate van organisationele 
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integratie). Centraal stond dus de vraag naar de invloed van de institutionele context op de 

specifieke vorm van samenwerking die wordt gekozen. 

 

Om antwoord te kunnen geven op de gestelde onderzoeksvraag is empirisch onderzoek uitgevoerd. 

Het onderzoek was kwalitatief van aard en betrof een meervoudige vergelijkende casestudy van vier 

samenwerkingsverbanden. De case studies zijn uitgevoerd door middel van documentenanalyses van 

de besluitvorming en interviews met functionarissen betrokken bij het besluitvormingsproces.  

De vier samenwerkingsverbanden die zijn onderzocht zijn Hart van Brabant, de Peel-

gemeenten, Rijk van Nijmegen en Zaanstreek-Waterland. Bij drie samenwerkingsverbanden hebben 

de gemeenten gekozen voor een publiekrechtelijk gemeenschappelijke regeling met een openbaar 

lichaam. De Peel-gemeenten hebben een zwaar openbaar lichaam gerealiseerd, met daarbij de 

uitvoering voor de beleidsbereiding, inkoop en loketfunctie voor de taken van de jeugdzorgvormen. 

Rijk van Nijmegen koos voor een lichtere vorm, waarbij alleen de taken met betrekking tot 

beleidsvoorbereiding en inkoop gezamenlijk via het openbaar lichaam worden georganiseerd. Hart 

van Brabant koos voor een nog lichtere vorm van het openbaar lichaam, waarbij de uitvoering van 

taken met betrekking tot de beleidsvoorbereiding en de inkoop worden ondergebracht bij een 

centrumgemeente en dus niet bij het openbaar lichaam. Zaanstreek-Waterland organiseert de taken 

van de jeugdzorg door middel van een regeling zonder meer. De uitvoering van de taken hebben 

betrekking op de beleidsvoorbereiding en sluiten van raamcontracten met zorgaanbieders. De 

inkoopcontracten sluiten de afzonderlijke gemeenten zelf. Niet alleen hebben de gemeenten in deze 

regio gekozen voor een lichte vorm van samenwerking binnen de Wgr, maar ook om relatief weinig 

taken regionaal uit te voeren. De keuze voor een lichte tot erg lichte vorm van samenwerking van Rijk 

van Nijmegen, Hart van Brabant en Zaanstreek-Waterland kan worden verklaard door de nadruk die 

zij leggen op de maximale invloed van afzonderlijke gemeenten.  

 

De cases laten zien dat de regionale samenwerkingscultuur – de houding ten aanzien van 

samenwerking – erg bepalend is voor zwaarte van de vorm van samenwerking. Ook wordt het 

besluitvormingsproces in sterke mate bepaald door ervaringen die (negatieve) exemplarische 

interacties vormen. Slechte ervaringen met openbare lichamen en centrumgemeenteconstructies, en 

negatieve houding ten aanzien van samenwerking leggen de nadruk op gelijkwaardigheid, autonomie 

en behoud van zeggenschap. Deze uitgangspunten lijken te zorgen voor lichtere vormen (van een 

openbaar lichaam). Daarnaast beïnvloeden verhoudingen qua inwonersaantal tussen gemeenten 

binnen een regio de keuze voor een vorm van samenwerking. Tot slot is duidelijk dat de externe 

context erg belangrijk is geweest bij het ontstaan van de intergemeentelijke samenwerking. De 

invloed lijkt alleen beperkt te blijven tot de vermeende ondergrens van vormen en taken van 

jeugdzorg waarop gemeenten dachten samen te moeten werken en de keuze voor een 

publiekrechtelijke of privaatrechtelijke vorm van samenwerking. Het Rijk stuurt duidelijk aan op 

publiekrechtelijke vormen van samenwerking, welke in een aantal cases ervoor zorgt dat gemeenten 

kiezen publiekrecht. 

De onderzoeksvraag is op basis van het uitgevoerde onderzoek als volgt te beantwoorden. De 

institutionele context beïnvloedt de besluitvorming van gemeenten doordat de context de 

voorkeuren van gemeenten voor bepaalde samenwerkingsvormen beïnvloeden. De voorkeuren 

worden voor een belangrijk deel gevormd door elementen uit de interne context, zoals ervaringen en 

de wens om autonomie en zeggenschap te houden. Als gemeenten slechte ervaringen hebben met 

bepaalde vormen van samenwerking, kunnen gemeenten eerder kiezen voor een andere invulling 
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van die samenwerkingsvorm. Daarnaast kunnen specifieke kenmerken in de regio, zoals verschillen in 

inwonersaantal invloed hebben op de keuze voor een lichte of zware vorm van samenwerking. In 

kleinere mate beïnvloedt de externe context de voorkeuren voor publiekrechtelijke of 

privaatrechtelijke vormen en vormen van jeugdzorg waarop wordt samengewerkt. 

 

7.2 Reflectie 

7.2.1 Theoretische reflectie 

Het verband tussen elementen van de institutionele context en de besluitvorming omtrent de vorm 

van samenwerking is door Hulst en Van Montfort (2007a, 2011) en Hulst (2000) onderzocht. Hulst en 

Van Montfort (2011) leggen de nadruk op de nationale externe context. Deze context wordt gevormd 

door de opbouw van het bestuurlijke stelsel, de verdeling van taken en bevoegdheden over de 

verschillende bestuurslagen, wetgeving en beleid met betrekking tot samenwerking en de nationale 

bestuurscultuur. In dit onderzoek komt naar voren dat gemeenten inderdaad worden beïnvloed in 

het aangaan van samenwerking door de decentralisatieopgaven en de sturing vanuit de rijksoverheid 

om taken op bovenlokaal niveau uit te voeren. De auteurs stellen dat de wetgever door het stellen 

van weinig kaders, de gemeenten kan beïnvloeden in het kiezen voor zelfstandig openbaar lichaam, 

terwijl het stellen van zware formele eisen gemeenten juist kan doen besluiten voor eenvoudige 

vormen van samenwerking te kiezen.  

In de onderzochte cases kozen gemeenten veelal voor lichtere vormen van samenwerking, 

waarbij – wanneer werd gekozen voor een openbaar lichaam – deze niet zelfstandig functioneert in 

het organiseren en uitoefenen van de taken. Dit terwijl de wetgever met betrekking tot 

samenwerking geen zware formele eisen stelt aan gemeenten. Dit staat haaks op stelling van Hulst 

en Van Montfoort (2011), waarbij men zou verwachten dat gemeenten juist zouden kiezen voor 

zware vormen van samenwerking bijvoorbeeld door middel van een zelfstandig functionerend 

openbaar lichaam.  

De invloed van de rijksoverheid is wel terug te zien in de keuze voor een publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke vorm. Deze invloed lijkt voort te komen uit een sturing door de rijksoverheid en de 

wetgever in de voorkeur voor publiekrechtelijke vormen. De daadwerkelijk invulling van de 

bovenlokale samenwerking wordt hier echter niet door beïnvloed, deze wordt in belangrijke mate 

bepaald door de regionale interne context.  

 

De relatie tussen de regionale context en het besluitvormingsproces ten aanzien van de keuze kan als 

volgt worden geduid. Wat in de eerste plaats wordt bevestigd, is dat de algemene houding van 

gemeenten binnen een regio ten opzichte van samenwerking belangrijk is, zoals reeds gesuggereerd 

door Hulst (2000). Wanneer gemeenten alleen samenwerkten als dit nodig werd geacht en zij binnen 

die samenwerking maximale invloed wilden behouden, werd uiteindelijk een lichte(re) vorm van 

samenwerking gekozen. Dit is bijvoorbeeld te zien bij Zaanstreek-Waterland. De gemeenten lijken als 

hoofdregel (culturele regel) te hebben dat alleen regionaal wordt samengewerkt waar dit nodig 

wordt gevonden. Deze samenwerking kenmerkt zich dan door een erg lichte vorm, waarbij de 

gemeenten hun autonomie behouden en maximale zeggenschap hebben over het beleid en de 

inkoop. Het tegenovergestelde vindt plaats bij de Peel-gemeenten. Zij vinden dat samenwerking 

moet worden geïntensiveerd met gelijkwaardigheid als uitgangspunt. Het regionale verband met de 
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uitvoeringsorganisatie heeft daarbij de kans een actieve rol te spelen bij het vormen van beleid en 

het inkopen van de jeugdzorgvormen.  

In de tweede plaats komt de invloed van tradities sterk naar voren bij de verschillende cases. 

Het samenwerkingsverband Hart van Brabant was een overlegforum en blijft dit ook in het kader van 

jeugdzorg. Aan de rol van het openbaar lichaam wordt dus niets veranderd, ondanks dat de 

samenwerkingsverband wordt gebruikt voor extra taken. Daarnaast lijkt in de keuze voor een 

bepaalde vorm ook vaak sprake te zijn van tradities bij het kiezen voor bepaalde vormen. Het gebruik 

van privaatrechtelijke vormen bij samenwerking is bijvoorbeeld niet bekend bij Hart van Brabant en 

Zaanstreek-Waterland kent alleen een traditie van publiekrechtelijke vormen van samenwerking. 

Deze traditie komt duidelijk naar voren als één van de redenen waarom de gemeenten van regio 

Zaanstreek-Waterland hebben gekozen voor publiekrecht. 

In de derde plaats komt het belang van ervaringen naar voren. Huizenga (1993) schrijft over 

exemplarische interacties, ervaringen die als voorbeeld dienen voor andere acties. Daarnaast schrijft 

Hulst (2000) in zijn artikel over ervaringen als belangrijke waardebepaler voor het aangaan en 

invullen van samenwerking. Beide auteurs onderschrijven het belang van ervaringen voor handelen. 

Bij de onderzochte cases werkten slechte ervaringen met openbare lichamen als een negatieve 

interactie op de afweging voor een openbaar lichaam. Te zien is dat gemeenten kiezen voor andere 

invullingen van het openbaar lichaam, onder meer door het bestuur en uitvoeringorganisatie te 

gescheiden. Bij Zaanstreek-Waterland kozen gemeenten door slechte ervaringen met een 

centrumgemeente niet voor een dergelijke constructie, maar voor een combinatie van een 

centrumgemeente met een regeling zonder meer.  

Ten vierde is een nieuw element te zien die in andere onderzoeken nog niet naar voren 

kwam: de invloed van verhoudingen tussen gemeenten binnen een regio. Een goede verhouding 

tussen omvang van gemeenten lijkt van invloed te zijn op de zwaarte van de vorm van 

samenwerking. De Peel-gemeenten zijn relatief ongeveer even groot qua inwoneraantal en 

daarnaast leggen zij nog een focus op gelijkwaardigheid door de gelijke verdeling van het aantal 

stemmen. Door het evenwicht in de regio kiezen gemeenten dus eerder voor een zwaardere vorm 

van samenwerking. 

 

In de theorie zijn naast de institutionele context ook twee indelingen van samenwerkingsvormen 

besproken. Zoals eerder genoemd zijn de beide indelingen niet één op één aan elkaar te koppelen. In 

dit onderzoek blijkt dat ook de typeringen van een openbaar lichaam als zware vorm en de regeling 

als lichte vorm niet altijd hoeven te kloppen. Het onderzoek laat zien dat openbare lichamen in 

diverse constructen zijn te vatten. Tussen de zwaarte van het openbaar lichaam van Hart van Brabant 

en de zwaarte van de regeling zonder meer van Zaanstreek-Waterland lijkt weinig verschil te 

bestaan. Om te kunnen stellen dat een bepaalde vorm van samenwerking zwaar of licht is, moet 

specifieker worden gekeken naar de inrichting van die vorm dan naar de algemene kenmerken zoals 

in dit onderzoek is gedaan. 

 

7.2.2 Empirische reflectie 

Terugkijkend op het onderzoek bieden een aantal onderdelen mogelijkheid tot verbetering. Bij het 

selecteren van de cases was het niet altijd duidelijk in hoeverre besluitvorming voor een vorm van 

samenwerking was afgerond en of voldoende data beschikbaar was. Voor een vervolgonderzoek is 

het van belang dat hier gedegen onderzoek naar wordt gedaan om verrassingen later in het proces te 
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voorkomen. Als kanttekening moet daar bij worden geplaatst dat men als onderzoeker afhankelijk is 

van de informatie die gemeenten beschikbaar stellen.  

Daarnaast zijn bij het selecteren van de cases niet alle delen van Nederland vertegenwoordigd. 

Met betrekking tot externe (nationale) context maakt dit geen verschil, omdat deze voor alle 

samenwerkende gemeenten gelijk is, maar voor de interne context zou dit wel verschil kunnen 

maken. Het was interessant geweest als geografisch bepaalde regionale culturele verschillen konden 

worden vergeleken, om te zien of informele regels als zeggenschap en autonomie verschillen tussen  

delen van Nederland. De samenwerkingsverbanden binnen dit onderzoek waren onvoldoende 

verspreid over Nederland om hier diepgaande conclusies over te trekken.  

Bij het verzamelen van de data is gebruik gemaakt van de strategie van verzadiging: per regio zijn 

drie tot vier functionarissen geïnterviewd tot geen relevante nieuwe informatie werd verkregen. De 

samenwerkingsverbanden in dit onderzoek bestonden uit zes of negen gemeenten. Het had wellicht 

tot een hogere validiteit geleid – beter onderbouwde uitspraken over verbanden tussen de context 

en besluitvorming – als uit elke gemeente iemand was geïnterviewd om ook zo de invalshoeken van 

de verschillende gemeenten mee te nemen. Met in totaal 33 gemeenten betrokken in dit onderzoek 

is een kosten baten afweging gemaakt. Voor een vervolgonderzoek zou het interviewen van alle 

gemeenten wel een aanbeveling zijn.  

Daarnaast was het af en toe lastig om helder naar voren te krijgen waarom gemeenten bepaalde 

beslissingen namen of redenen hadden voor bepaalde handelingen. Niet alles was gedocumenteerd 

en op gerichte vragen van de onderzoeker konden geïnterviewden soms slechts globale antwoorden 

geven. Ook hier moet de kanttekening worden gemaakt dat de onderzoeker afhankelijk is van de 

beschikbare informatie.  

Tot slot moet de vraag worden gesteld in hoeverre de getrokken conclusies over de invloed van 

de externe en interne context op de besluitvorming voor een vorm van intergemeentelijke 

samenwerking zijn te veralgemeniseren? Houden de conclusies stand als de samenwerking 

betrekking heeft op regio’s met andere kenmerken en andere taakgebieden? De elementen 

ervaringen en tradities zijn duidelijk terug te zien in vier onderzochte cases en komen ook terug in de 

gevonden literatuur. Dit zou met enige zekerheid ook terug te vinden zijn wanneer andere regio’s 

worden onderzocht. Het nieuwe element van de verhouding tussen gemeenten en de invloed op het 

keuzeproces is niet eerder gemaakt. Het is niet met zekerheid te zeggen of dit verband ook terug te 

vinden is bij verder onderzoek. 

 

7.3 Aanbevelingen 

In deze thesis is onderzoek gedaan naar de invloed van de institutionele omgeving van gemeenten op 

de keuze voor een bepaalde intergemeentelijke samenwerkingsvorm. Hierbij is gekeken naar de 

externe en interne context van gemeenten. Voor verder onderzoek zou het interessant zijn dieper op 

de interne context in te gaan. Waarom lijkt een element uit de interne context voor gemeenten in 

samenwerkingsverband X zwaarder te wegen dan hetzelfde element voor gemeenten in 

samenwerkingsverband Y? Wat is de relatieve invloed van de verschillende elementen uit de interne 

context op de keuze voor een bepaalde samenwerkingsvorm? Welke element weegt het zwaarst? 

Om dit te kunnen achterhalen is in elk geval een onderzoek nodig waarbij meer dan vier 

samenwerkingsverbanden worden onderzocht. Ook is het relevant de geformuleerde hypotheses te 

testen op de juistheid. 
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Daarnaast zou het interessant zijn om te bekijken hoe duurzaam de samenwerkingsverbanden 

zijn in hun gekozen vorm van samenwerking. Een aantal regio’s gaven aan zij van plan waren na twee 

jaar een evaluatie te doen over de samenwerkingsconstructie. Wellicht dat gemeenten na de 

evaluatie ervoor kiezen de vorm aan te passen, om zo aan eventueel veranderde eisen te voldoen.  

De interne context van gemeenten is erg belangrijk gebleken bij het keuzeproces van het kiezen 

voor een vorm van samenwerking. Het zou tot slot voor gemeenten interessant zijn na te gaan in 

welke mate zij deze interne context dit keuzeproces willen laten bepalen. Zouden bijvoorbeeld 

ervaringen uit het verleden minder bepalend moeten zijn, bijvoorbeeld omdat elke vier jaar het 

gemeentebestuur in samenstelling wijzigt en dus ervaringen uit het verleden niet hoeven te duiden 

op slechte ervaringen in het heden en toekomst met een ander bestuur aan het roer? 
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