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Aanleiding
In het U10 gebied zijn er ongeveer 50 organisaties die gevormd worden door samenwerkende
gemeenten. Soms binnen de U10, soms met gemeenten daarbuiten. Soms met z’n tweeën,
soms in grote getalen en over meerdere provincies. De Haagse voornemens om de WGR+ af
te schaffen en de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland te laten fuseren vormden
de aanleiding voor het U10 traject. U10 is een zoektocht naar nieuwe vormen van
gemeentelijke samenwerking.
Het beeld van de PLU(10) wordt daarvoor wel gebruikt: 10 gemeenten vormen met elkaar en
met de organisaties waarin ze samenwerken één netwerk. Ze hangen allemaal aan de
paraplu(10), zonder hiërarchische structuur of formele regels, maar wel in contact met elkaar
gericht op de ontwikkeling van het stedelijke gebied van en rond de stad Utrecht.
Vanuit de PLU10 vindt kennisuitwisseling en samenwerking plaats, zodat
maatwerkoplossingen mogelijk worden waarbij maatschappelijke problemen op de juiste
schaal worden aangepakt. In de praktijk is echter duidelijk, dat wat voor de één een logisch
geheel van samenwerking is, voor de ander een bestuurlijke lappendeken is waarbinnen
democratische controle nauwelijks traceerbaar is.
Dit artikel is een poging om dit overzicht te bieden voor de U10. Welke gemeenten werken
met elkaar samen op welke terreinen? Op die vraag wordt in dit artikel een antwoord
gegeven, zodat bestuurders en ambtenaren in de U10 een volledig beeld hebben van de
huidige gemeentelijke samenwerking.

De geraadpleegde bronnen
Voor dit artikel zijn drie bronnen geraadpleegd: de regioatlas, de gemeentelijke begrotingen
van de U10 gemeenten, en kennis van de praktijk. In dit artikel zijn alleen de
samenwerkingsverbanden opgenomen, waarin gemeenten daadwerkelijk actief participeren en
waaraan tenminste 2 U10 gemeenten deelnemen. Regionale indelingen die wel
gemeentegrenzen volgen, maar waaraan de gemeentelijke overheid geen actieve bijdrage
levert, worden buiten beschouwing gelaten.
 De regioatlas (www.regioatlas.nl) is een product van het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Op deze website is zoveel mogelijk in beeld gebracht voor heel Nederland
welke gemeenten met welke andere gemeenten samenwerken. De regioatlas
onderscheid 4 domeinen : sociaal, veiligheid, bestuurlijk en fysiek . De atlas bevat
veel informatie, maar is nog niet volledig. De recreatieschappen bijvoorbeeld staan er
niet in. Anderzijds staan er regionale structuren in die geen gemeentelijke
samenwerkingsverbanden zijn, zoals de Kamers van Koophandel en de COROP
gebieden van het CBS. Niettemin is de regioatlas een goede en tamelijk volledige
poging om regionale samenwerking in Nederland in kaartbeelden te vangen.
 In alle gemeentebegrotingen is altijd een paragraaf “verbonden partijen” opgenomen
waarin alle gemeenschappelijke regelingen en andere verbanden waar de gemeente in
participeert verplicht zijn opgenomen. Alle paragrafen “verbonden partijen” van de
U10 gemeenten zijn geraadpleegd.

 Een derde bron is dan nog de praktijkkennis. Regioatlas en gemeentebegrotingen laten
alleen de formele samenwerkingsverbanden zien, meestal gaat het om WGR-ren, soms
om stichtingen. Er zijn samenwerkingen tussen overheden die geen vaste
organisatievorm hebben, maar wel regelmatig bijeenkomen om beleid af te stemmen.
In Utrecht bestaat bijvoorbeeld het Utrechts Verkeer en Vervoerberaad (UVVB) waar
de Utrechtse overheden hun verkeer en vervoerbeleid onderling afstemmen. Het
ruimtelijk domein kent een vergelijkbaar overleg (BOT). De informele
samenwerkingsvormen zijn alleen met behulp van praktijk kennis te inventariseren. Ze
kennen geen eenduidige definitie. Op dit onderdeel is dit artikel mogelijk (zeer)
onvolledig. De auteur houdt zich aanbevolen voor aanvullingen en verbeteringen: veel
praktijkkennis wordt aangedragen door collega’s.

Categorisering van samenwerkingsverbanden
De samenwerkingsverbanden kunnen over 7 categorieën worden verdeeld:
1. Sociaal
2. Veiligheid
3. Bestuur
4. Fysiek.
5. Economie
6. Inkoop / Bedrijfsvoering
7. Archivering en Welstand
De eerste 4 domeinen komen ook in de regio atlas voor. Hoewel sommige organisaties zowel
tot het ene als tot het andere domein kunnen worden geregeld (valt bureau Halt onder
veiligheid of onder Sociaal (jeugdzorg?) is een indeling in categorieën handig om door de
bomen het bos te kunnen blijven zien. Bij dit artikel hoort een 7-tal bestanden waar de
samenwerkingsverbanden op kaartbeeld zijn weergegeven, en per organisatie een korte
beschrijving is opgenomen.
1. Sociaal domein
Binnen het sociale domein in Utrecht kunnen weer subdomeinen worden onderscheiden
namelijk :
 Arbeid (arbeidsmarktregio’s, UWV, sociale diensten en werkvoorziening)
 Gezondheid (AWBZ en GGD)
 Onderwijs (passend onderwijs, toezicht, meldpunten schoolverlaters)
 Jeugdzorg (jeugdzorg en Halt)
 Opvang (maatschappelijk en vrouwen)
Deze 5 subdomeinen kennen gezamenlijk in Utrecht 16 verschillende indelingen, die soms
een sterke congruentie vertonen, soms niet. Voor sommige huidige indelingen zoals jeugdzorg
staat al vast dat de indeling binnenkort zal wijzigen. Deze zijn dan beide opgenomen (hoewel
ze dus niet tegelijkertijd kunnen bestaan).
Als je alle 16 kaarten naast elkaar legt, zie je in de huidige situatie een 6 tal “streken” steeds
weer terugkomen, waarbinnen de gemeenten heel veel met elkaar samenwerken. Hoewel elke
suggestie over tot welke samenwerkingsvormen deze congruentie zou moeten leiden in dit
artikel nadrukkelijk van de hand wordt gewezen, zou het ook vreemd zijn om deze realiteit
hier niet te benoemen. Deze streken zijn :

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Heuvelrug (De Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede)
Lekstroom (Houten, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein, Lopik)
Noord-West Utrecht (Stichtse Vecht, Woerden, Ronde Venen, Oudewater, Montfoort)
Stad Utrecht (Utrecht)
Eemland (Amersfoort, Bunschoten, Soest, Baarn, Leusden, Woudenberg) (Eemnes)
Food-valley Utrecht (Rhenen, Veenendaal, Renswoude)

De kaart hieronder komt uit de regioatlas en geeft de regionale samenwerkingsverbanden
rond passend primair onderwijs weer.

I Heuvelrug
Onder de Heuvelrug verstaan we de 5 gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik, Wijk bij
Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Ze vormen één UWV werkgebied, hebben een
gemeenschappelijke sociale dienst waar ook de sociale werkvoorziening is geregeld, ze
werken samen aan passend onderwijs (zowel primair als voortgezet), hebben één regionaal
meldpunt voortijdige schoolverlaters en vormen één jeugdzorgregio 2015. In alle andere
regionale organisaties in het sociale domein werken deze 5 gemeenten met elkaar én anderen
samen op een grotere schaal binnen (een deel van) de provincie Utrecht . In het sociale
domein zijn de5 heuvelruggemeenten nooit van elkaar gescheiden, met als enige uitzondering
het feit dat Wijk bij Duurstede het toezicht op het openbaar onderwijs zelfstandig uitoefent.
II Lekstroom
In de streek Lekstroom is er voor de 5 gemeenten Houten, Nieuwegein, Ijsselstein, Vianen en
Lopik bijna hetzelfde beeld. Ook zij hebben een gemeenschappelijke sociale dienst en
vormen één UWV werkgebied. Bij de sociale werkvoorziening vaart alleen Houten een eigen
koers: net als in Utrecht is het ondergebracht bij UWV. De Lekstroomgemeenten werken
samen aan passend onderwijs (zowel primair als voortgezet) en hebben één subregio
meldpunt voortijdige schoolverlaters. Ook vormen ze samen een jeugdzorggebied 2015.
Evenals de Heuvelrug werken ze op alle andere gebieden in het sociaal domein met elkaar en
andere gemeenten samen op grotere schaal binnen (een deel van) de provincie Utrecht. Ook
de 5 lekstroomgemeenten zijn in het sociale domein nooit van elkaar gescheiden, m.u.v. de al

genoemde sociale werkvoorziening in Houten én het feit dat Nieuwegein en IJsselstein samen
het toezicht op het openbaar onderwijs hebben geregeld. Houten, Vianen en Lopik doen dat
zelfstandig.
III Noordwest Utrecht
Ook de 5 gemeenten in het noordwesten van de provincie (Ronde Venen, Stichtse Vecht,
Woerden, Montfoort en Oudewater) werken veel samen in het sociale domein, maar minder
als op de Heuvelrug en in Lekstroom. Deze 5 gemeenten delen het passend primair
onderwijs, een regionaal meldpunt voortijdige schoolverlaters en een jeugdzorgregio 2015. In
het UWV werkgebied doet Ronde Venen mee met Amstelland, de overige 4 vormen één
werkgebied. Bij het passend voortgezet onderwijs heeft Stichtse Vecht een samenwerking met
Utrecht en werken de overige 4 samen. Sociale diensten hebben deze 5 gemeenten ieder voor
zich en de sociale werkvoorziening is over twee organisaties verdeeld (Pauw en de Sluis,
waarbij de Sluis ook een aantal zuid-hollandse gemeenten bediend). Bij het toezicht op het
openbaar onderwijs neemt Stichtse Vecht deel aan zowel villa primair (voor Breukelen en
Loenen) als Wereldkidz (Maarssen). De overige 4 oefenen het toezicht zelf uit. Uiteraard
doen ze wel alle 5 mee aan de regionale verbanden op grotere schaal binnen te provincie, te
weten de arbeidsmarktregio en platform, het AWBZ kantoor en de GGD, de huidige
jeugdzorg regio en bureau Halt en de centrumgemeente (Utrecht) maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang.
IV Utrecht
De gemeente Utrecht is zelfstandig waar het gaat om het UWV werkgebied, de sociale dienst,
de GGD, het passend primair onderwijs, het toezicht op het openbaar onderwijs, als meldpunt
voortijdige schoolverlaters en als jeugdzorgregio 2015. In de sociale werkvoorziening werkt
Utrecht samen met Houten en bij het passend voortgezet onderwijs met Stichtse Vecht. Voor
maatschappelijke opvang en vrouwenopvang is Utrecht de centrumgemeente voor 16
Utrechtse gemeenten, (alle behalve die 6 Eemlandse, Eemnes en Renswoude, Veenendaal een
Rhenen ). Utrecht doet mee aan de alle indelingen op grotere schaal binnen (een deel van) de
provincie. Alleen de GGD vormt hierop een uitzondering.
V Eemland
In Eemland werken de 6 gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Baarn, Soest, Leusden en
Woudenberg samen in een arbeidsmarktregio,in het platform arbeidsmarkt, de sociale
werkvoorziening ,het passend onderwijs (primair én voortgezet) en in het regionaal meldpunt
voortijdige schoolverlaters. De Utrechtse gemeente Eemnes doet binnen het sociale domein
alleen mee met 3 indelingen die op provinciale schaal geregeld zijn: de GGD, de jeugdzorg
en bureau Halt. Voor al het overige doet Eemnes mee met de Noord-Hollandse partners in de
Gooi- en Vecht streek. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat Eemnes met Blaricum en Laren
één gemeenschappelijk gemeentelijk apparaat heeft. De Gelderse gemeente Nijkerk werkt
met Eemland samen in het UWV werkgebied en het AWBZ zorgkantoor. Veenendaal en
Nijkerk doen mee met de centrumgemeente Amersfoort voor de maatschappelijke opvang en
de vrouwenopvang.
Ook de 6 gemeenten in Eemland zijn in het sociale domein nooit van elkaar gescheiden, met
uitzondering van het feit dat Baarn, Soest en Bunschoten samen een sociale dienst hebben,
zonder Amersfoort, Leusden en Woudenberg. Voor het overige zijn deze 6 in het sociale
domein nooit van elkaar gescheiden.
VI Food-Valley Utrecht

Er resteren nog 3 Utrechtse gemeenten in de Zuid-oost hoek van de provincie: Renswoude,
Veenendaal en Rhenen. Deze 3 gemeenten vormen samen een UWV werkgebied en delen de
sociale werkvoorziening. Ze werken met wisselende gemeenten in Gelderland samen als het
gaat om de arbeidsmarktregio, het platform arbeidsmarkt, het passend onderwijs, het
meldpunt voortijdige schoolverlaters, de jeugdzorg 2015. Voor zaken die echt provinciaal zijn
georganiseerd (GGD, AWBZ, Halt en jeugdzorg huidig) doen deze gemeenten mee met
Utrecht. Bij de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang doet Veenendaal mee met
Amersfoort, en Renswoude en Rhenen met Gelderse partners. Sociale diensten en toezicht op
openbaar onderwijs doen deze gemeenten zelfstandig.
Sociaal domein : informele verbanden
In bijgaande bestand zijn de 16 indelingen opgenomen en geordend in de 5 subdomeinen. Uit
de kaarten wordt ook duidelijk dat er geen formele samenwerking op het regionale niveau van
de U10 bestaat. De wethouders “sociaal domein” vormen met elkaar de werkgroep sociaal
domein in U10 verband. Utrecht en Houten trekken de werkgroep.

2. Het veiligheidsdomein
In het veiligheidsdomein zijn er 4 verschillende samenwerkingen, met een steeds grotere
geografische eenheid.. De kleinste is het veiligheidshuis, waarbij de provincie utrecht is
gesplitst in oost en west. Zeist, De Bilt en Bunnik horen bij oost, de 7 andere U10 gemeenten
horen bij west. De veiligheidsregio omvat de hele provincie Utrecht. Ook het werkterrein van
buro Halt (hier opgenomen in het sociale domein) omvat de hele provincie Utrecht. Daarna
komen de politieregio en het regionaal informatie en expertise centrum en het
arrondissement. Deze 2 verbanden omvatten het grondgebied van de provincies Utrecht en
Flevoland, plus de Gooi- en Vechtstreek. De U10 vormt op veiligheidsgebied dus geen
eenheid : op de kleinste schaal van regionale samenwerking is de U10 gesplitst, vervolgens is
de U10 steeds opgenomen in dezelfde structuur als de gehele provincie Utrecht.
3. Bestuurlijk domein
Onder het bestuurlijk domein in de regioatlas wordt een aantal indelingen genoemd die in
feite studiegebieden voor statistisch onderzoek van CBS en de EU zijn. Gemeente en
provinciegrenzen worden hier gevolgd, maar inhoudelijke samenhang is bepalend. Overheden
leveren gegevens aan CBS en maken ook gebruik van de resultaten van het statistisch
onderzoek, maar van gemeentelijke samenwerking is geen sprake.
Daarnaast zijn het bestaande BRU opgenomen maar is ook de voorloper van BRU – een
samenwerking tussen destijds 26 gemeenten – nog opgenomen in de regioatlas. Deze
samenwerkingsvorm is reeds lang beëindigd, waardoor BRU en U10 de enige twee
organisaties in het bestuurlijk domein zijn.
4. Het fysieke domein
In het fysieke domein bevat de regioatlas één duidelijke samenwerking : de regionale
uitvoeringsdienst. De vroegere milieudiensten / omgevingsdienst zitten in een proces tot
samenvoeging in de RUD, die in Utrecht op provinciale schaal geregeld zal worden.
Daarnaast bestaat nog de regionale uitvoeringsdienst zware ongevallen. Hierin wordt
samengewerkt op de schaal van de drie noordvleugelprovincies : Utrecht, Flevoland en
Noord-Holland.
De gemeentebegrotingen laten zien dat er meer samenwerkingsverbanden in het fysieke
domein zijn, namelijk recreatieschappen, afvalverwijderingsbedrijven en een stichting voor
urgentieverlening aan woningzoekenden. Ook zijn er diverse informele verbanden.

In de recreatieschappen werken gemeenten vaak samen rondom één gebied met een specifieke
toeristische of landschappelijke kwaliteit. Omdat dat gebied leidend is komt het voor dat één
gemeente aan meerdere recreatieschappen deel neemt, én dat een recreatieschap over de
provinciegrens heen gaat. De provincie Utrecht is overigens altijd lid van alle
recreatieschappen in de provincie.
In het U10 gebied komen we drie recreatieschappen tegen:
 Plassenschap Loosdrechtse plassen : Utrecht en Stichtse vecht, samen met
Wijdemeren en de provincies Utrecht en Noord-Holland
 Stichtse Groenlanden : Alle U10 gemeenten plus Lopik, behalve Vianen, Bunnik en
Zeist
 Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn: In dit recreatieschap werken De Bilt, Zeist en
Bunnik samen met Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij
Duurstede, Rhenen, Veenendaal en Renswoude.
Daarnaast komt er in de provincie Utrecht nog het recreatieschap Vinkeveense plassen voor,
maar daar is geen van de U10 gemeenten lid van. Wel werken de 4 recreatieschappen samen
onder de naam recreatie Midden-Nderland. Het doel is om met één naam en één
uitvoeringsorganisatie naar buiten te treden.
De gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Zeist Soest en Baarn bezitten samen een
afvalinzamelingsbedrijf (RMN). Vrijwel alle Utrechtse gemeenten werken daarnaast samen in
de AVU (Afvalverwijdering Utrecht), dat feitelijk een inkooporganisatie is.
Woonruimteverdeling kent een bijzondere vorm van intergemeentelijke samenwerking. De 9
BRU gemeenten stellen samen een huisvestingsverordening vast in het Algemeen Bestuur van
BRU. Dezelfde verordening wordt vaak overgenomen door omliggende gemeenten. De
verordening is bepalend voor de uitvoeringsorganisaties voor de woonruimteverdeling zoals
het Vierde Huis, de Stichting Urgentieverlening West-Utrecht (beide organisaties door
gemeenten ingeschakeld bij de urgenties) en de stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht
(SWRU). De SWRU is opdrachtgever voor het verdeelsysteem, opdrachtnemer is WoningNet.
De SWRU bestaat uit 95% van de woningcorporaties in het Utrechtse woningmarktgebied
(U10 en zes andere gemeenten: Lopik, Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen, Wijk bij
Duurstede en Heuvelrug). De woningcorporaties zijn door de gemeenten gemandateerd om de
regels uit de gemeentelijke en regionale huisvestingsverordening toe te passen..
Het opstellen van de regionale huisvestingsverordening door het BRU valt terug naar de
betreffende gemeenten als de WGRplus wordt opgeheven..
Winnet is een samenwerkingsverband tussen 13 gemeenten en het hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden in de afvalwaterketen. Deelnemende gemeenten zijn Bunnik, De Bilt,
Houten, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Rhenen, Utrecht, Wijk bij Duurstede,
Woerden, IJsselstein, Zeist,
Het fysieke domein kent een aantal niet formele samenwerkingsverbanden. In dit type
samenwerkingsverbanden draait het meestal om onderlinge beleidsmatige afstemming rond
een gebied (zoals het kromme rijn gebied) of een thema (zoals verkeer of ruimtelijke ordeing).
Informele samenwerkingsverbanden zijn niet besluitvorming, omdat ze geen bevoegdheden
hebben. Vaak is de afspraak dat de deelnemende gemeentebestuurders de bereikte consensus
met een positief advies voorleggen aan het eigen college of de raad.
In het U10 gebied zijn we de volgende informele verbanden tegengekomen:







De stuurgroep Kromme Rijn / Lekzone
Het Woerdens Beraad
Het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad
Het Benen-Op-Tafel overleg
Expertise uitwisseling Regio Utrecht

In de stuurgroep Kromme Rijn Lekzone en in het Woerdens Beraad werkt een aantal
gemeenten en provincies samen aan de belangen van een bepaald gebied. Thema’s als Vitaal
platteland, Kleine Kernen en natuurontwikkeling vullen de agenda’s.
Het BOT en het UVVB zijn de regionale bestuurlijke vergadertafels waar de Utrechtse
inbreng in het overleg met de rijksoverheid – het zogenaamde MIRT overleg – wordt
afgestemd. Allerlei beleidsproducten en onderwerpen in het fysieke domein waaraan de
Utrechtse overheden gezamenlijk werken – zoals de ontwikkelingsvisie NV Utrecht, de
Gebiedsagenda voor de Noordvleugel, de A12 zone, het VERDER programma en het
programma Beter Benutten komen op deze tafels terecht, en vinden vervolgens hun weg naar
Colleges, Besturen, Raden en Staten.
Samenwerkingsconvenant Expertise-uitwisseling Regio Utrecht: Utrecht, De Bilt, Houten,
Nieuwegein, Stichtse Vecht en Zeist hebben een 'Samenwerkingsconvenant expertiseuitwisseling regio Utrecht’ om personeel, kennis en expertise uit te wisselen op het terrein van
ruimtelijke ontwikkeling.
5. Economie
Op economisch gebied zijn er geen WGR-ren of stichtingen, maar wel
samenwerkingsverbanden met een redelijk structureel karakter, al zijn ze vrij recent gevormd.
De Economic Board Utrecht (EBU) is een samenwerkingsverband van overheden,
kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de regio Utrecht. De overheden binnen de EBU
hebben ook hun eigen overlegstructuur, de PRES (Platform Regionale Economische
Structuur). De U10 worden hierin vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Economische
zaken van Bestuur Regio Utrecht.
Door in Utrecht net als in Amsterdam een EBU en een PRES op te richten, kan er in de
Noordvleugel gemakkelijk met de Amsterdamse partners worden overlegd. Dit heeft
inmiddels geresulteerd in de Economische Actie agenda voor de Noordvleugel.
In de supportorganisatie van de Economic Board Utrecht werken nu samen: Taskforce
Innovatie regio Utrecht, provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, Kamer
van Koophandel Midden-Nederland, Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland,
UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Bestuur Regio
Utrecht en de Hogeschool Utrecht.
6. Inkoop/Bedrijfsvoering
Gezamenlijk inkopen levert gemeenten vaak schaalvoordelen op. Momenteel wordt er vooral
in het sociale domein onderzocht welke voordelen gezamenlijke zorginkoop kan bieden. Er
bestaan al diverse samenwerkingsverbanden in het U10 gebied.
 De water, gas- en elektriciteitsvoorziening is volledig geprivatiseerd. Gemeenten zijn
(soms) nog wel aandeelhouder. Dit is geen vorm van gemeentelijke samenwerking.
 BRU koopt voor gemeenten gezamenlijk elektriciteit in

 Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) is een samenwerkingsvorm tussen een
aantal overheidsinstanties in Zuid-Holland, Midden Nederland en Gelderland. IBMN
is een onafhankelijke stichting die op initiatief van enkele gemeenten in Midden
Nederland per 1 september 2008 van start is gegaan. Inmiddels hebben 9 gemeenten
zich aangesloten bij onze stichting. Het gaat om Stichtse Vecht, Montfoort, De Ronde
Venen, Scherpenzeel, Woudenberg, Vianen, Leusden, IJsselstein en BodegravenReeuwijk. Het doel van IBMN is om financiële, kwalitatieve en procesmatige
voordelen voor de deelnemende organisaties te realiseren
 In De Regionale ICT-Dienst (RID) Utrecht werken Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest,
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de Regionale Dienst Kromme Rijn
Heuvelrug samen. Zij beheren daar hun ICT gezamenlijk.
 Het samenwerkingsverband “werken in het hart van nederland” wil de mobiliteit en
carrièrekansen van de medewerkers vergroten. De deelnemende organisaties zijn:
gemeente Amersfoort, gemeente Houten, gemeente Nieuwegein, gemeente Utrecht,
provincie Utrecht, gemeente Stichtse Vecht en gemeente IJsselstein. Zij wisselen de
vacatures onderling uit en geven regionale sollicitanten een voorrangspositie te geven
ten opzichte van externe sollicitanten. Daarnaast bestaan er ook nog andere
interessante uitwisselingsmogelijkheden.
 Utrecht en de Bilt werken samen op het terrein van de belastinginning.
(samenwerkingsverband uitvoerende taken Utrecht – De Bilt).
7. Cultuurhistorie en archivering
Regionale Historische Centra beheren de archieven van gemeenten. In het U10 gebied komen
we er drie tegen. Daarnaast hebben 4 gemeenten een eigen oplossing.
 Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (Stichtse Vecht, De Bilt en Ronde
Venen.
 Het RHC Rijnstreek / Lopikerwaard werkt voor Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater,
Woerden en IJsselstein
 Het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht omvat de gemeenten Bunnik,
Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Wijk bij Duurstede.
 Utrecht en Nieuwegein werken samen in Het Utrechts Archief
 Zeist en Vianen beheren ieder hun eigen gemeentearchief
Tenslotte is er de gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland.
Deze organisatie wil zich breed inzetten voor de ruimtelijke kwaliteit in Midden Nederland,
met daarin het werk van welstand- en monumentencommissies als daadwerkelijke
speerpunten.Naast het uitoefenen van wettelijke taken, wil Welstand en Monumenten
Midden-Nederland gemeenten echter ook breed ondersteunen en stimuleren op het gebied van
de ruimtelijke kwaliteit. Van de U10 gemeenten nemen er 8 gemeenten deel: alleen Utrecht
en De Bilt niet. Daarnaast nemen nog 14 gemeenten in de provincie Utrecht deel aan deze
WGR.

