SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 6 juni 2017.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Gerard Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Ambtelijke fusie Houten-Wijk bij Duurstede.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Het concept bedrijfsplan, waarin de ambtelijke fusie met Wijk bij Duurstede nader is uitgewerkt,
voldoet niet aan het kader Financiën vanwege veel te hoge project- en frictiekosten, zo bleek ruim drie
weken geleden tijdens een gezamenlijke raadsontmoeting met Wijk bij Duurstede.
Welke gevolgen heeft dat naar uw mening voor deze fusie, heeft u het bedrijfsplan inmiddels vastgesteld en zo ja, wilt u dan dit volgende maand ter toetsing aan de raad voorleggen zoals bepaald in beslispunt 4 van het raadsbesluit van 15 december 2016?
2. Wanneer en op welke wijze werd u bekend, dat het uittreden van Wijk bij Duurstede uit de Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID) vanwege de fusie tot een afkoopsom van 2,7 miljoen euro zou leiden
en dat vooral daardoor het kader Financiën ruimschoots zou worden overschreden?
3. Hoe kan het dat, ondanks alle onderzoeken en rapporten die er over deze fusie de afgelopen jaren
zijn geweest, de raad pas nu, aan het eind van het fusietraject, met deze hoge afkoopsom wordt geconfronteerd en bent u met ons van mening dat dit al in de beginfase bekend had moeten zijn?
4. Kunt u verklaren dat ook pas nu naar voren is gekomen dat het concept bedrijfsplan van deze fusie
slechts beperkte structurele financiële ruimte met onzekerheden en risico’s laat zien?
5. Hoe gaat u om met de belangrijkste conclusie van bureau Berenschot, dat op bedrijfseconomische
gronden deze ambtelijke fusie met Wijk bij Duurstede niet voor de hand ligt?
6. Heeft u de conclusies van bureau Berenschot inmiddels gedeeld met de Ondernemingsraad? Zo
nee, wanneer wordt dat wel gedaan? Zo ja, wat is de reactie van de Ondernemingsraad?
7. Hoe bent u tot op heden omgegaan met het verdiepend onderzoek: “Samenwerking Sociaal Domein
Wijk bij Duurstede-Houten”, dat leert dat Houten en Wijk bij Duurstede vanwege hun huidige oriëntaties binnen het sociaal domein in beginsel geen voor de hand liggende partners zijn?
8. Deelt u onze overtuiging dat de door de raad in zijn vergadering van 15 december 2016 verworpen
motie van ITH om een second opinion over deze fusie tot dezelfde conclusies had geleid als die van
bureau Berenschot? Zo nee, waarom niet?
9. Zo ja, bent u dan met ons van mening dat de raad op 15 december 2016 het richtinggevend besluit
om de ambtelijke organisaties van Houten en Wijk bij Duurstede samen te voegen, met als streefdatum
1 januari 2018, zeker niet had genomen?
10. Is deze streefdatum, gelet op de thans bekende gegevens, nog houdbaar en zo nee, aan welke
streefdatum denkt u thans als deze fusie toch wordt doorgezet?
11. Kunt u globaal aangeven hoeveel budget en ambtelijke inzet deze ambtelijke fusie heeft gevraagd
en kunt u aangeven wat het onderzoek van bureau Berenschot heeft gekost en wat er nog over is van
het in de raad van 15 december 2016 beschikbaar gestelde werkbudget van 335.000 euro?
12. Bent u met ons van mening dat, gelet op de conclusies van bureau Berenschot en gelet op de conclusie van het verdiepend onderzoek: “Samenwerking Sociaal Domein Wijk bij Duurstede-Houten, het

thans de voorkeur verdiend het fusieproces te stoppen? Zo nee, deelt u dan onze mening het fusietraject in ieder geval te staken en uit te stellen tot na de raadsverkiezingen van komend voorjaar?
Toelichting:
De voorgenomen ambtelijke fusie met Wijk bij Duurstede dreigt op een mislukking uit te lopen. De
kosten zijn te hoog en de opbrengsten met risico’s en onzekerheden te laag. De conclusie van bureau
Berenschot is helder: op bedrijfseconomische gronden ligt fuseren niet voor de hand.
Deze uitkomst had in december 2016 al bekend kunnen zijn, als de raad had ingestemd met de motie
van ITH. Deze motie vroeg om eerst een second opinion uit te voeren alvorens het richtinggevende fusiebesluit te nemen met als streefdatum 1 januari 2018. Overigens is 1 januari 2018 een te korte termijn, zo stelden de Ondernemingsraad en ITH. Maar ook daar werd gemakkelijk aan voorbij gegaan.
Eénzelfde lot beschoren was het gezamenlijk amendement van GroenLinks en ITH in de raad van 19
mei 2015. Beide fracties waren toen al tot de conclusie gekomen dat niet alleen op Wijk bij Duurstede
moest worden ingezet. Ook andere gemeenten in de stadsregio Utrecht kwamen in aanmerking de
ambtelijke samenwerking te intensiveren.
In dat verband wordt ook verwezen naar de uitkomst van het verdiepend onderzoek op het gebied van
het Sociaal Domein. Houten en Wijk bij Duurstede trekken daarin niet samen op. Houten werkt samen
met de Lekstroomgemeenten en Wijk bij Duurstede met gemeenten in Zuid Oost Utrecht. Het onderzoek leert dat Houten en Wijk bij Duurstede geen voor de hand liggende partners zijn. Ook de Ondernemingsraad ziet daarin een risico.
Tenslotte laat het rapport “Samen Sterk in de Kromme Rijnstreek van november 2016” duidelijk zien
dat Wijk bij Duurstede geen sterke fusiepartner is. De ambtelijke organisatie van Wijk bij Duurstede is
kwetsbaar. Veel taken worden slechts door één persoon bezet en de beschikbare middelen zijn beperkt.
Voor Houten is ook dit geen uitnodigend vooruitzicht.
De fractie van ITH heeft tegen het richtinggevende fusiebesluit van 15 december 2016 gestemd. Evenals de toenmalige fractie De Laat. De laatste ontwikkelingen stellen ons in het gelijk. Daarom lijkt het
ons ook goed te stoppen met dit fusietraject. Een traject dat al drie jaar duurt en beide gemeenten veel
geld heeft gekost.
Uw spoedige reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Gerard Zandbergen
Fractievoorzitter ITH

