Gemeente Langedijk

Raadsvergadering

: 18 februari 2014

Agendanummer

: 15

Portefeuillehouder

: H.J.M. Schrijver

Afdeling

: Publiekszaken

Opsteller

: A.A.M. Meijering

Voorstel aan de raad

Onderwerp

:

Procedurevoorstel onderzoeken alternatief ISD in HALverband
(16)

Programma

:

Sociale voorzieningen

Gevraagde beslissing:
1.
2.

Onderzoek samenwerkingsm ogelijkheden ISD in HAL-verband;
Formuleer een onderbouwd raadsvoorstel voor de raad van april 2014.

Aanleiding/vraagstelling:
Uw raad heeft op 21 januari 2014 besloten tot oprichting van één regionale uitvoerings organisatie Sociale Dienst (SRA). Eén van de voorwaarden bij dit besluit was dat alle
8 gemeenten zouden aansluiten.
Inmiddels hebben 3 gemeenteraden (Bergen, Castricum en Heiloo ofwel BCH -gemeenten)
anders besloten.
Voor Langedijk is nu een nieuwe situatie ontstaan.
In het raadsvoorstel van 17 december 2013 staat toegelicht waarom ‘zelfstandig blijven’ en
‘aansluiting bij de Noordkop’ geen optie is. Bij de behandeling van het raadsvoorstel in het
forum van 10 december jl. hebben wij u desgevraagd aangegeven dat wanneer de B(U)CHgemeenten zouden besluiten de SRA-taken met elkaar te gaan uitvoeren, de gemeente
Langedijk zich zou kunnen ber aden over aansluiting bij Heerhugowaard en/of Alkmaar. Uw
raad is daar in meegegaan.
Scenario’s die nu voor Langedijk voor nader onderzoek voorliggen zijn:

Aansluiting zoeken bij de BCH-variant óf

Aansluiten bij Heerhugowaard en/of Alkmaar (HAL -variant).

Deze varianten tegelijkertijd onderzoeken is praktisch gezien, qua personele inzet , niet
realistisch.
Er moet dus een keuze gemaakt worden.
De BCH-variant is duurder dan de HAL-variant vanwege geringere schaalvoordelen (minder
personeel gaat over naar de uitvoeringsdienst) en hogere overheadkosten (o.a.
verschillende ICT-systemen in de lucht houden).
Deze variant heeft dan ook niet onze voorkeur.
Het scenario ‘aansluiting
Langedijker belangen te
Langedijk heeft inmiddels
Daarnaast leert een grove
SRA-8 variant.

bij Heerhu gowaard en/of Alkmaar’ lijkt vooralsnog wél de
behartigen: verminderen kwetsbaarheid en verlaging kosten.
een zodanige personele kwetsbaarheid, dat actie geboden is.
berekening dat deze variant na 2015 zelfs voordeliger is dan de

De gemeenteraden van Alkmaar, Graft-De Rijp, Schermer en Heerhugowaard hebben bij de
recente besluitvoering over SRA-8 uitgesproken dat zij graag, in het geval BCH-gemeenten
anders zouden besluiten, de variant met de vijf resterende gemeenten (dus inclusief
Langedijk) voorgelegd krijgen.
Alkmaar en Heerhugowaard bereiden zich momenteel ambtelijk voor op een
uitvoeringsorganisatie per 1 januari 2015, inclusief Langedijk.

HAL-

Langedijk lijkt vooralsnog het meeste voordeel te hebben bij deze samenwerkingsvorm.
Wij stellen u voor in te stemmen met het onderzoeken van deze HAL-variant en uw raad
uiterlijk vóór april een onderbouwd voorstel voor te leggen.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Zie hierboven

Financiële aspecten:
Volgt in voorstel april

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Financieel samenwerking ISD in HAL-verband

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Niet van toepassing
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Zuid-Scharwoude, 11 februari 2014
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester

-3-

Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 februari 2014, nummer 16;

besluit:

1.
2.

onderzoek te doen naar samenwerkingsmogelijkheden ISD in HAL-verband;
een onderbouwd raadsvoorstel te formuleren voor de raad van april 2014.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 18 februari 2014..
De voorzitter,

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

J. van den Bogaerde

