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Bestuur en burgers

Gevraagde beslissing:
De Raadsnota Samenwerking vaststellen.

Aanleiding/vraagstelling:
In forum 2 van 24 januari 2012 is gesproken over het raadsvoorstel inzake de regionale samenwerking (het bestuursconvenant en de strategische agenda). Op voorstel van de heer Boonstra is daar
een pas op de plaats gemaakt om te kunnen bespreken wat Langedijk aan samenwerking nodig heeft
(kaderstelling) en wat de stand van zaken is in de andere regiogemeenten.
Op 30 januari 2012 sprak het presidium hierover en besloot:
Het presidium is van mening dat er eerst een strategische notitie moet komen over regionale
samenwerking (wat wil Langedijk en wat betekent dat voor de wijze waarop we naar de strategische agenda en het convenant kijken?). Als voorbeeld daarvan heeft de heer Boonstra
stukken uit Castricum opgevraagd. Die kunnen dienen als basis voor een Langedijker notitie.
Het presidium bepleit een strak tijdpad, gebruik maken van hetgeen er nu is en met oog voor
hetgeen er nu ook vanuit de regio ligt. Men wil het traject afsluiten met een thematische bijeenkomst voor alle (burger)raadsleden.
Er komt dus op korte termijn een werkgroep bestaande uit de dames Van As en Koning en de
heren Boonstra, De Graaf en Zwart. De griffier is ondersteuner voor de werkgroep.

Op 20 februari 2012 kwam de werkgroep voor de eerste keer bij een en beschreef de taakopdracht –
op voorstel van het CDA – als volgt:
Welke vormen van samenwerking met omliggende gemeenten zijn er (mogelijk), wat kan Langedijk zelfstandig doen en wat niet en áls er voor verdergaande samenwerking wordt gekozen: welke kaders worden daarbij gehanteerd en met welke randvoorwaarden (wat is de
meerwaarde voor de inwoners van Langedijk bijvoorbeeld, wat mag het kosten, e.d.).
De werkgroep vroeg voorts om een notitie waarin op hoofdlijnen wordt ingegaan op de bovenstaande
taakopdracht c.q. probleemstelling.
Op 29 mei 2012 spreken de fractievoorzitters af om aan Public Partners te vragen de raad te helpen
bij de vraag hoe vanuit Langedijker perspectief om te gaan met vormen van (regionale) samenwerking. Dit bureau werd uitgekozen omdat het de collegeorganisatie begeleidt in haar traject «Samen
Verder», waarmee goede ervaringen worden opgedaan.
Het bureau presenteerde op 10 juni 2012 een plan van aanpak, wat vervolgens leidde tot een eerste
bijeenkomst met (burger)raadsleden op 26 juni 2012. De weerslag van die avond ligt voor u ter inzage.
Een tweede avond, waarbij het ideeëngoed uit de eerste verder werd uitgewerkt, vond plaats op
25 september 2012, en ook daarvan ligt de weerslag voor u ter inzage. De fine tuning werd gedaan op
23 oktober 2012, door een afvaardiging van de werkgroep regionale samenwerking.
Het resultaat van een en ander is aan de hand van de concept «Raadsnota Samenwerking» besproken op de politiek-bestuurlijke avond van 13 november 2012, en daarmee werd de nu voorliggende
raadsnota als het ware als «definitief voorstel» aan de raad vastgesteld. Hiermee heeft de werkgroep,
ingesteld op 30 januari 2012 zijn taak volbracht.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing

Financiële aspecten:
Niet van toepassing

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Afgesproken is geen moment te bepalen waarop het werken met dit kader wordt geëvalueerd. Als de
noodzaak daarvoor opkomt, kunnen er afspraken over worden gemaakt.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
De Raadsnota Samenwerking.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
1.
2.
3.
4.
5.

notitie t.b.v. werkgroep regionale samenwerking 9 maart 2012;
plan van aanpak Public Partners 10 juni 2012;
weergave politiek bestuurlijke avond 26 juni 2012;
weergave politiek bestuurlijke avond 25 september 2012;
weergave politiek bestuurlijke avond 13 november 2012.
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Zuid-Scharwoude, 14 november 2012
De griffier van Langedijk,

J. van den Bogaerde
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de griffier van 14 november 2012, nummer 91;

besluit:

de Raadsnota Samenwerking vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 22 januari 2013.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

