Amendement
Bestuurlijke toekomst Langedijk
Broek op Langedijk, 8 september 2015
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 8 september 2015 sprekend over de bestuurlijke
toekomst van Langedijk
Gelezen het raadsvoorstel met de bijbehorende stukken
Kennis genomen heeft van:
 het verkennende rapport van SeinstravandeLaar
Constaterend:
 dat het verkennende rapport toewerkt naar het advies van een bestuurlijke fusie
 dat de onderbouwing van de noodzaak daarvan niet op alle onderdelen degelijk is
onderbouwd
 dat volgens de mening van de begeleidingscommissie: “de Raad op basis van dit
rapport nog geen besluit kan nemen over de toekomst van Langedijk en dat op
enkele puntenaanvullende informatie nodig is’’
 dat het bureau met diverse partijen heeft gesproken maar dat de mening van de
burgers van Langedijk ontbreekt
 dat je als gemeente maar 1 keer je zelfstandigheid kunt prijsgeven en dat daarover
eerst na een periode van ambtelijke fusie over kan worden besloten
Besluit:
Om het beslispunt 2 A aan te vullen met en te wijzigen als volgt:
1A:
1. als eerste stap een benchmark uit te voeren naar gemeenten met een vergelijkbare
grootte van Langedijk, zoals de gemeenten Koggenland en Opmeer en eventueel
andere gemeenten van vergelijkbare grootte (bijvoorbeeld Oostzaan)met als doel om
helder te krijgen op welke wijze zij realiseren om autonoom te blijven. Zowel
financieel en ambtelijk en of zij volwaardig gezien worden in de regio.
2. Een benchmark uit te voeren naar bestuurlijk gefuseerde gemeenten die vijf jaar
gefuseerd zijn met als doel: helderheid te krijgen over de positieve en negatieve
resultaten van die fusie., na drie tot vier jaar na hun fusie. Bij voorkeur gemeenten
met een vergelijkbare grootte als onze gemeente voor de fusie
2A
1. consultatiebijeenkomsten (of anderszins) te organiseren met stakeholders vanuit de
samenleving (denk daarbij aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen
en belangengroepen) over aspecten die zij voor Langedijk belangrijk vinden en voor
de toekomst behouden en versterkt willen zien.

3A:
1. met de opgedane gegevens op hoofdlijnen uit de eerste en tweede stap een
gemeente brede enquête te houden onder alle inwoners van Langedijk met de vraag
of Langedijk zelfstandig moet blijven (maximaal een ambtelijke fusie) of moet
fuseren(bestuurlijke fusie met opheffing van eigen gemeenteraad en college van B en
W)
2. in deze enquête moet duidelijk worden dat Langedijk thans op vele terreinen
samenwerkt met gemeenten uit de regio en dat een verdergaande samenwerking tot
de mogelijkheden behoort
3. dat indien gekozen wordt voor zelfstandigheid de mogelijke consequenties zijn dat de
voorzieningen dalen en/of de lasten gaan stijgen en of burgers bereid zijn die lasten
te willen dragen en in geval van fusie: welke voorzieningen er behouden moeten
blijven
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