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Deelovereenkomst samenwerking gemeente Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen

Geachte leden van de raad,
De gemeente Coevorden en onze gemeente werken sinds 2004 samen op het gebied van Werk
en Inkomen en hebben daartoe op 21 december 2006 een samenwerkingsovereenkomst
getekend. Het college van de gemeente Borger-Odoorn heeft in overleg met de gemeente
Coevorden en onze gemeente op 2 juni 2008 besloten zich aan te sluiten bij de samenwerking
tussen de gemeenten Coevorden en Emmen. De samenwerking tussen de gemeenten BorgerOdoorn, Coevorden en Emmen is vastgelegd in de Raamovereenkomst samenwerking BorgerOdoorn, Coevorden en Emmen 2009, met bijhorend visiedocument waarin de algemene
uitgangspunten van samenwerking tussen deze drie gemeenten volgens het
gastheergemeentemodel zijn vastgelegd. Bepaald is dat onze gemeente als gastheergemeente
vanaf 1 januari 2010 structureel diensten zal verlenen aan de gastgemeenten Coevorden en
Borger-Odoorn. In de Raamovereenkomst is vastgelegd, dat bij aanvang de samenwerking
nader wordt uitgewerkt voor de deelterreinen van onder meer Sociale Zaken. In zogenaamde
deelovereenkomst worden hierover nadere afspraken gemaakt.
De samenwerking tussen de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen is in het jaar
2013 geëvalueerd. De drie gemeenten hebben veel energie gestoken in de onderlinge
samenwerking. En met resultaat. Met de deelovereenkomsten is onder andere een bijdrage
geleverd aan de bezuinigingstaakstelling. De samenwerking is een goed voorbeeld hoe het voor
alle drie de gemeenten een win - win situatie kan opleveren.
De evaluatie en de ontwikkelingen en de wijzigingen in wetgeving hebben geleid tot
wijzigingen en actualisatie van de deelovereenkomsten. De aanpassingen van de
deelovereenkomsten bevatten twee componenten. Enerzijds is er een nieuwe
kostensystematiek afgesproken en daarnaast zijn de deelovereenkomsten inhoudelijk
geactualiseerd. Daarvoor geldt ook dat de Kwalitatieve Prestatie Indicatoren (KPI's) onderdeel
gaan uit maken van de deelovereenkomsten. Op basis van de KPľs kan er nadrukkelijk
gestuurd worden.
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Voor de gemeente Borger-Odoorn maakt het markťbewerkingsplan 2014 gemeente Emmen en
gemeente Borger-Odoorn onderdeel uit van de deelovereenkomst.
De nieuwe kostensystematiek gaat uit van het bepalen van een prijs per product in plaats van
een kostprijs gebaseerd op een basisbedrag per fte.
De aangepaste deelovereenkomsten tussen de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn en tussen
de gemeente Em m en en de gemeente Coevorden worden vanaf l januari 2015 aangegaan.
Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Emmen,
Gemeeatesecretaris
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