AMENDEMENT
Onderwerp: Oriëntatie bestuurlijke toekomst gemeente Langedijk
Ingediend door: GroenLinks, ChristenUnie en PvdA

De raad van de gemeente Langedijk, in de vergadering bijeen op 18 april 2017

Gelezen het raadsvoorstel 'Oriëntatie bestuurlijke toekomst gemeente Langedijk' en
A. Hoofdrapport Berenschot 'Toekomstoriëntatie gemeente Langedijk, dd 28 maart 2017';
a) Deelrapport Begrotingsanalyse gemeente Langedijk;
b) Deelrapport Benchmark gemeente Langedijk;
c) Deelrapport Kwaliteitsscan gemeente Langedijk;
d) Deelrapport Bewonersenquête gemeente Langedijk;
e) Bronnenlijst rapport Langedijk;
B. Werkdocument Livingstone 'Perspectief op Bestuurlijke Toekomst Langedijk, dd oktober 2016'
C. Onderzoeksrapport Seinstra van der Laar 'Solide en toekomstbestendig, 24 juni 2015'

Constaterende dat:
A. In het raadsvoorstel geen eenduidige keuze gemaakt wordt voor één van de, door het Bureau
Berenschot onderzochte en beargumenteerde, toekomstopties voor de gemeente Langedijk,

B. De toekomstoptie bestuurlijke fusie de beste perspectieven biedt voor het behoud en versterken van
C.

de door inwoners en ondernemers van Langedijk belangrijk bevonden “eigenheid, sociale cohesie,
lokale voorzieningen en dorpse karakter” van en in de kernen van Langedijk”,
De toekomstoptie “bestuurlijke fusie” ook op de andere in het amendement dd 25 oktober 2016
genoemde facetten betere garanties biedt voor a. bestuurskracht en -kwaliteit en b.
toekomstbestendig zijn van onder andere de financiële positie.

Overwegende dat:
A. De raad uitgesproken heeft de mening van inwoners en ondernemers in Langedijk zwaar mee te laten
B.

1

wegen in de te nemen beslissing over de bestuurlijke toekomst van Langedijk,
Besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Langedijk opgevolgd dient te worden
door gesprekken met de mogelijke partners over de wijze waarop en de mate waarin zij, naast de
andere in de procedure bij de Wet algemene regels herindeling genoemde punten, in de nieuw te
vormen gemeente, het behoud en versterken van de door inwoners en ondernemers van Langedijk
belangrijk bevonden “eigenheid, sociale cohesie, lokale voorzieningen en dorpse karakter” van en in de
kernen van Langedijk” willen invullen en welke garanties zij daarbij geven.

Besluit:
Het beslistpunt:
2. Een keuze te maken uit één van de vier opties:
zelfstandigheid;
regiegemeente;
ambtelijke fusie;
bestuurlijke fusie.
Te vervangen door de volgende vier beslispunten:
2.
3.

4.

5.

Een keuze te maken voor bestuurlijke fusie (bestuurlijke herindeling);
Het college van B&W de opdracht te geven in overleg met de colleges van de mogelijke fusiepartners
te weten de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Schagen en eventuele zelfmelders te
komen tot een afronding van een nadere verkenning van fusiemogelijkheden.
Als primaire uitgangspunten voor een eventuele fusie te hanteren 'behoud en versterking van de door
inwoners en ondernemers van Langedijk belangrijk bevonden “eigenheid, sociale cohesie, lokale
voorzieningen en dorpse karakter” van en in de kernen van Langedijk”. De wijze waarop de mogelijke
fusiepartner(s) de primaire uitgangspunten invullen en de daarbij af te spreken garanties aan de
inwoners van Langedijk worden betrokken in de besluitvorming over de keuze van de fusiepartner(s)
door de gemeenteraad.
Hierover iedere raadsvergadering terug te rapporteren gericht op nadere besluitvorming over de te
kiezen fusiepartner in de reguliere raadvergadering dd 26 september 2017.
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