
Definitieve versie 
 

Convenant samenwerking Middelsee Gemeenten. 
 
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, 
Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel en Menaldumadeel;  
 
Overwegende: 

- dat genoemde gemeenten hun zelfstandigheid wensen te behouden; 
- dat door hen in 2004 een G4-10 puntenplan is vastgesteld, hetgeen beoogt 

daar waar nut en noodzaak zijn aangetoond samenwerking tussen 
genoemde vier gemeenten gestalte te geven teneinde de bestuurskracht 
verder te optimaliseren; 

- dat het behoud van de zelfstandigheid, evenals het politieke primaat van 
de vier gemeenten in het G4- 10 puntenplan als hoofduitgangspunt is 
neergelegd; 

- dat genoemde vier colleges op 1 en 2 november 2005 aangegeven hebben 
te willen komen tot de opstelling en vaststelling van een bestuurs-
convenant samenwerking Middelsee Gemeenten, voorheen G4-gemeenten 
genoemd, teneinde het 10-puntenplan uit 2004, zijnde een intentie-
verklaring, om te zetten in een vastere, minder vrijblijvende, intensievere 
(juridische) vorm van samenwerking; 

- dat de vier Middelsee Gemeenteraden, bijeen op 16 mei 2006 in de 
Jelsumer Poort, hebben opgeroepen om het ontwerp-convenant te 
verdiepen in die zin dat beleidsinhoudelijk als doelstelling voor de 
samenwerking ook een visie op een gezamenlijk gebiedsgericht beleid 
ontwikkeld zou moeten worden; 

- dat genoemd bestuursconvenant ook van bestuurlijk-strategisch belang 
wordt geacht; 

 
komen overeen als volgt: 
 
Artikel 1. Doelstelling(en) samenwerking. 
 

1. De samenwerking richt zich op de gezamenlijke uitvoering van taken en 
beleid. Verbetering van de kwaliteit, zo mogelijk besparing op de 
kosten en het anderszins benutten van het  schaalvoordeel bepalen de 
meerwaarde van de samenwerking.  
Vanuit dit perspectief wordt stapsgewijs toegewerkt naar de bundeling 
van delen van de vier ambtelijke organisaties. 
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2. Er zullen initiatieven worden genomen tot het gezamenlijk ontwikkelen 
van gebiedsgericht beleid, met als pijlers Landbouw, Ruimte, Recreatie, 
Toerisme en Economie.  
Daar waar wenselijk zal de samenwerking zich richten op het 
gezamenlijk ontwikkelen van beleid voor de overige beleidsterreinen. 

 
3. De samenwerking richt zich op overleg en afstemming tussen de vier 

gemeenten in de meest ruime zin, waarmee een strategische en 
sterke(re) positie wordt gecreëerd naar derden toe. In dit verband zal 
een optimale communicatie steeds worden nagestreefd. 

 
4. Deze samenwerkingsovereenkomst respecteert bestaande 

samenwerkingsvormen van de gemeenten en sluit nieuwe 
samenwerkingen op bepaalde (beleids)terreinen met andere gemeenten 
niet uit, maar niet dan nadat dit in Middelseeverband is besproken en 
onderzocht. 

 
Artikel 2. Algemene bepalingen. 
 

1. De voorbereiding van alle zaken die betrekking hebben op de 
samenwerking zal plaatsvinden binnen de projectorganisatie zoals die 
thans reeds bestaat en in een bijlage bij dit convenant is weergegeven. 

2. De samenwerking betreft de projecten en taakvelden zoals die zijn 
genoemd in het jaarlijks met ingang van 2006 door de 4 colleges van B&W 
vast te stellen ontwikkelprogramma. Dit programma wordt voorbereid door 
het Secretarissen Overleg Middelsee (SOM). Voordat de colleges van 
burgemeester en wethouders het ontwikkelprogramma vaststellen, wordt 
het aan de respectievelijke gemeenteraden aangeboden teneinde hen in 
staat te stellen hun gevoelen over het programma kenbaar te maken.     
Een evaluerend  jaarverslag gaat ter kennisname naar de respectievelijke 
raden. 

3. Vertegenwoordiging in alle overlegvormen binnen de samenwerking en bij 
besluitvorming vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en 
eenstemmigheid. 

 
Artikel 3 
 
Ten behoeve van de kaderstelling in de respectievelijke raden kunnen daar waar 
wenselijk opiniërende voorstellen aan de raden worden voorgelegd. 
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Artikel 4. Uitvoering van besluiten. 
 

1. Uitvoering van de samenwerkingsprojecten zal met ingang van 2008 dienen 
plaats te vinden binnen de middelen die ter beschikking zijn volgens de 
door de gemeenteraden vastgestelde begrotingen en/of nader vast te 
stellen begrotingswijzigingen. 

2. Binnen de uit te werken projectvoorstellen dient te worden aangegeven op 
welke wijze de financiële bijdrage(n) van de gemeenten worden ingevuld. 
 

Artikel 5. Financiële afspraken. 
 

1. De kosten van het interne project secretariaat en van de daarvoor 
benodigde faciliteiten, alsmede de kosten van eventuele externe bijstand 
en de overige overheadkosten worden gelijkelijk over de 4 gemeenten 
verdeeld. 

2. De kosten van de administratieve en beleidsmatige ondersteuning vanuit 
de eigen organisatie worden door elk van de 4 gemeenten zelf gedragen. 
Wel kunnen andere afspraken worden gemaakt over vergoeding vanuit een 
van de deelnemende gemeenten. 

 
Artikel 6. Rechtspositie medewerkers. 
 
Iedere ambtenaar behoudt vooralsnog de rechtspositie van de eigen organisatie.  
De fysieke standplaats in het kader van de samenwerking kan wijzigen. 
Harmonisatie van rechtspositieregelingen zal in elk geval plaatsvinden bij 
realisatie van een gezamenlijke bedrijfsvoering. 
Eventuele uitbreiding van een betrekkingsomvang komt voor rekening van de 
eigen gemeente. 
 
Artikel 7. Platform Ondernemingsraden Middelsee. (POM) 
 
Het Platform Ondernemingsraden Middelsee fungeert als informatie-, 
afstemmings - en overlegorgaan m.b.t. die onderwerpen in Middelsee -verband 
die overeenkomstig de Wet op de ondernemingsraden aan de resp. 
ondernemingsraden dienen te worden voorgelegd ter info, advisering dan wel 
instemming. 
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Artikel 8. Democratische legitimering. 
 
De leden van het college van B&W zijn tezamen en ieder afzonderlijk, aan de 
gemeenteraad verantwoording verschuldigd over het op basis van dit 
bestuursconvenant uitgevoerde beleid. 
 
Artikel 9. Inwerkingtreding / Evaluatie. 
 
Dit convenant treedt in werking op de dag van ondertekening en geldt voor 
onbepaalde tijd. Jaarlijks wordt op basis van ( voortschrijdende) evaluatie door 
de colleges van B en W en de Gemeenteraden bezien of op grond van de 
voortgang van de samenwerking het convenant wijziging behoeft dan wel omgezet 
dient te worden in een andere rechtsvorm. Tevens zal onderzocht worden of het 
wenselijk is een zgn. lichte koepelorganisatie in te stellen op basis van de WGR 
ter aansturing en afstemming van de samenwerking tussen de gemeenten. 
 
Artikel 10. Wijziging convenant. 
 
Colleges van B en W kunnen voorstellen tot wijziging van het convenant doen. 
Besluitvorming daaromtrent vindt plaats in het collegeoverleg Middelsee, 
gehoord de gemeenteraden. 
Een eventuele wijziging wordt schriftelijk overeengekomen en slechts in 
eenstemmigheid vastgesteld. 
 
Artikel 11. Opzegging samenwerking door een gemeente. 
 
Opzegging van de samenwerking door een van de gemeenten dient schriftelijk en 
een jaar van te voren te gebeuren. Er bestaat in die situatie geen recht op enige 
schadevergoeding. Voor zover er sprake is van ontvlechtingkosten zullen partijen 
daaromtrent een regeling vaststellen. 
 
Artikel 12. Beëindiging convenant. 
 
Beëindiging van het convenant kan slechts plaatsvinden met instemming van de 
aan het convenant deelnemende  gemeenten. Er bestaat in die situatie geen 
recht op enige schadevergoeding over en weer. 
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Artikel 13. Geschillenregeling. 
 
Alle geschillen inzake de uitvoering van dit convenant zullen zo mogelijk door 
overleg worden opgelost. 
Indien niet in overleg tot een oplossing van een geschil kan worden gekomen 
benoemt elke gemeente een onafhankelijke derde. Deze derden zullen bij wijze 
van bindend advies (art. 7:900 BW) overgaan tot beslechting van het geschil. 
De aan het bindend advies verbonden kosten worden door de 4 gemeenten 
gedeeld. 
 
Artikel 14.  
 
Op dit convenant is het Nederlandse recht van toepassing. 
 
Artikel 15. 
 
Vóór de formele afsluiting van dit convenant door de resp. colleges van B&W zal 
de resp. gemeenteraden gevraagd worden het gevoelen hieromtrent kenbaar te 
maken. 
 
 
ALDUS overeengekomen op 23 januari 2007 te Hogebeintum, 
 
 
 
Burgemeesters en wethouders van het Bildt, 
 
 
 
 
R. Goeman    A. van der Werff 
(secretaris)    (burgemeester) 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, 
 
 
 
 
R.M. Kammer   mr. W. van den Berg 
(secretaris)    (burgemeester) 
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Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, 
 
 
 
 
J.Kingma    drs. E. ter Keurs 
(secretaris)    (burgemeester) 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel, 
 
 
 
 
mr. J.G. Kramer   G. van Delft-Jaasma 
(wnd secretaris)   (burgemeester) 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- jaarprogramma 2006.  
- projectorganisatie (organigram) 
- tien punten plan 

 
 

Bronnen: 
 
- notitie BIZA d.d. 8 november 2005 inzake democratische legitimatie 
intergemeentelijk samenwerkingsverbanden. 
- uitgave “open universiteit” samen en toch apart” van prof. Korsten c.s. 
- div. artikelen/ voorbeeld-convenanten VNG – net. 
- Gemnet / Het Wiel/ voorbeelddocumenten shared services bij de overheid. 
- WGR + toelichting. 
- NBW. 
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