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Programma

:

Bestuur en burgers

Gevraagde beslissing:
het college te verzoeken een onderzoek te (laten) doen naar de (bestuurlijke) toekomst van Langedijk
met inachtneming van de daarbij in dit voorstel geschetste aandachtspunten

Aanleiding/vraagstelling:
Op 22 januari 2013 stelde de raad de Raadsnota Samenwerking vast. Op 27 juni 2013 en 13 januari
2014 vonden – niet openbare – politiek-bestuurlijk avonden plaats over de vraag: hoe verder met
samenwerking en/of fusie.
De opbrengst van die avonden is vervat in het Verslag en Advies Politiek Bestuurlijke Avond
13 januari 2014, van 16 maart 2014, opgesteld door de heer Bremmers van PublicPartners.
Een begeleidingsgroep uit de raad bestaande uit de heren Boonstra, Fintelman en Reijven is
gevraagd de uitwerking van dit verslag en advies ter hand te nemen. Inmiddels is de heer Fintelman
wethouder geworden en heeft het presidium in zijn vergadering van 23 juni 2014 bepaald dat de heren
Boonstra en Reijven met zijn tweeën (en met ondersteuning door de griffier) verder kunnen
voorbereiden.
Die voorbereiding heeft dit raadsvoorstel opgeleverd.
Na de twee niet openbare bijeenkomsten is het tijd een openbare discussie te voeren over de
(bestuurlijke) toekomst van Langedijk.
De raad staat immers voor een cruciale keuze als het gaat om de bestuurlijke toekomst van Langedijk.
Regiegemeente? Samenwerking? Fusie? Niets doen is geen optie; de redenen hiervoor staan helder
beschreven in het Verslag en Advies van 16 maart 2014.

Maar zo’n keuze is lastig en spannend. Lastig, omdat bij de afweging van belangen en argumenten
onzekerheden moeten worden overwonnen of terzijde geschoven. Voor een politiek orgaan – of zijn
samenstellende fracties – een misschien wel hachelijke onderneming. Spannend, omdat de gevolgen
van de gemaakte keuze op termijn pas goed zichtbaar zullen zijn.
De vraag kan worden gesteld of dit voorstel gevolgen heeft voor de regionale verhoudingen. Het
voorlopig antwoord is ontkennend voor zolang de blikrichting voor het verkennend onderzoek zich
beperkt tot de regio Alkmaar. Òf dat zo is, moet blijken.
De begeleidingsgroep heeft er in dit voorstel bewust voor gekozen om niet te kijken naar de verschillende partijpolitieke invalshoeken. Niet omdat die er niet zouden zijn, maar omdat het gaat om
een afweging in het kader van het algemeen belang.
Het Verslag en Advies gaat uit van twee opties: een regiegemeente of fusie. Daar kan een derde optie
aan worden toegevoegd: een ambtelijke fusie. Er zijn voorbeelden waar men voor deze optie heeft
gekozen (in Noord-Holland: Aalsmeer – Amstelveen, Blaricum – Eemnes – Laren, Drechterland Enkhuizen – Stede Broec).
Het is verstandig om deze optie bij de beschouwingen over de toekomst mee te nemen.
Wat moet de raad nu overwegen en tot welke besluiten kan hij komen?
Om te beginnen is het nodig dat de raad – gelet op de beperkingen die thans worden ervaren – van
oordeel is dat een status quo voor Langedijk onverstandig is. Dat oordeel is het startpunt voor een
nader verkennend onderzoek.
De begeleidingsgroep vindt het wenselijk dat de raad het college de opdracht geeft zo’n nader
verkennend onderzoek in te zetten. Dat zal het college niet zelfstandig doen, maar zich daarbij laten
begeleiden door een of meer externe adviseurs.
De begeleidingsgroep geeft de raad daarbij het advies om die opdracht wel in te kaderen:
1.
2.
3.
4.
5.

het onderzoek richt zich op de drie hierboven genoemde opties;
binnen de drie opties worden op voorhand geen randvoorwaarden geformuleerd;
het onderzoek kent een beperkte doorlooptijd als het gaat om de verkennende fase;
de raad wordt geïnformeerd over de resultaten van die verkennende fase;
aan de raad worden opties voor een vervolg voorgelegd.

De onderzoeksvraag voor deze verkenning kan luiden:
Met welke gemeente(n) kan Langedijk samenwerken op strategisch, tactisch en operationeel niveau
en welke samenwerkingsmogelijkheid – waaronder begrepen fusie – is het meest kansrijk?
Op basis van dit verkennend onderzoek – en dan met name de opties uit punt 5 – kan een verder
traject worden besproken.
De begeleidingsgroep heeft de vraag gesteld of in deze verkennende fase een (nieuwe) begeleidingsgroep, een projectorganisatie of welke andere groep zou moeten worden gevormd. Dat lijkt niet nodig:
de rapportage over het verkennend onderzoek – inclusief de opties voor een vervolg – vormt de input
voor een uitwerkingstraject en daarbij zal een projectorganisatie nodig zijn waarin alle gremia een rol
kunnen krijgen.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing

Financiële aspecten:
De kosten van dit onderzoek kunnen worden gedekt binnen het programma Bestuur en Burgers.
De provincie Noord-Holland zal worden gevraagd om een (financiële) bijdrage te leveren aan dit
onderzoek en de mogelijke vervolgonderzoeken.
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Overleg/inspraak/zienswijzen:
Het is van belang om – zodra dit voorstel aan de raad wordt gedaan – de communicatie naar de
bevolking in gang te zetten. Het onderwerp raakt immers de Langedijker, en wat bij de raad al een
tijdje in discussie is geweest komt voor de buitenwacht ongetwijfeld als een verrassing.
Dit traject is overigens heel wat anders dan de vraag stellen en beantwoorden of de inwoners een rol
hebben bij het vervolg, en in welke vorm. In eerste instantie (bij deze verkenning) gaat het om
informeren. In een later stadium moet de vraag worden gesteld hoe de burgerparticipatie vorm kan
worden gegeven.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
De raad wordt door het college geïnformeerd over de resultaten van het verkennend onderzoek en
daarbij wordt waar mogelijk een of meerdere aanbevelingen gevoegd voor een vervolgtraject.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Geen

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

verslag en advies politiek bestuurlijke avond Langedijk 13 januari 2014;
raadsnota samenwerking (13 november 2013).

Zuid-Scharwoude, 19 augustus 2014
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 19 augustus 2014, nummer 71;

besluit:

het college te verzoeken een onderzoek te (laten) doen naar de (bestuurlijke) toekomst van Langedijk
met inachtneming van de daarbij in dit voorstel geschetste aandachtspunten.

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

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

J. van den Bogaerde

