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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over opdracht tot verkenning van de 
samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente Oldenzaal. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om uw raad te informeren over de stand van zaken, de aanpak en 
het vervolg door middel van een raadsbrief. 
 
Toelichting 
Vorig jaar zijn in de drie colleges en gemeenteraden besluiten genomen over het verkennen van mogelijke 
samenwerking tussen de ambtelijke organisaties van Noaberkracht en Oldenzaal. De genomen besluiten 
zijn wellicht qua tekst anders van opzet, de grondgedachte is in alle drie de gemeenten hetzelfde; kijkend 
naar de toekomst is het waardevol om samen te verkennen of een vorm van samenwerking van 
toegevoegde waarde kan zijn voor onze inwoners. In deze brief informeren wij u over de aanpak, de opzet 
en de planning van de verkenning.   
 
Verkenning in 7 sprints  
Inmiddels is deze verkenning in gang gezet. Onder begeleiding van een ervaren externe adviseur 
inventariseren onze managementteams samen de onderwerpen waarop we elkaar kunnen versterken. Dit 
proces hebben we onderverdeeld in stappen die we 'sprints' noemen (in de bijlage is dit schematisch 
weergegeven). 
 
De resultaten van deze sprints zijn:  
1. plan van aanpak; 
2. passend toetsingskader c.q. voldoet het resultaat aan de vooraf gestelde verwachtingen/gemaakte 
opdrachten; 
3. verdiepende inventarisatie met medewerkers; energie, verbinding, SWOT’s (sterkte-,  
zwakte-, kansen- en bedreigingenanalyses), trends en goede voorbeelden; 
4. selectie varianten van samenwerken, draagvlak en een tussenrapportage; 
5. eerste afweging varianten en aanpak vervolgstappen; 
6. voorkeursvariant en zicht op nodige aanvulling + tussenrapportage en 
7. besluitvorming en eindrapportage. 
 
Invalshoeken van de verkenning 
Het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden, met de daarbij behorende voor- en nadelen, heeft 

 



enerzijds het karakter van een min of meer technische uiteenzetting; de verschillende mogelijkheden binnen 
het gemeentelijke takenpakket worden zichtbaar. Aan de andere kant ligt er ook gevoel en traditie in 
besloten; organisaties en het daarbij behorende bestuur hebben in de loop van de tijd hun eigen gebruiken 
en stijl ontwikkeld. Beide invalshoeken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en komen dan ook in de 
verkenning aan bod.  
 
Planning  
Vanuit de colleges monitoren de drie burgemeesters de voortgang en de kwaliteit van de verkenning. We 
verwachten de verkenning rond de zomervakantie ambtelijk gereed te hebben. Het vervolgens aanbieden 
aan colleges en raden voorzien wij direct aansluitend op het zomerreces. Om de nieuwe raden goed mee te 
nemen, zal dit onderwerp en de stand van zaken van dat moment worden meegenomen bij het 
introductieprogramma van de raden direct na de verkiezingen. Fractievoorzitters worden betrokken bij het 
proces. 
 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Bij de besluitvorming over de opdracht voor een verkenning, is door ons college aangegeven uw raad op de 
hoogte te houden van de stand van zaken. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
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