Gemeente Langedijk

Raadsvergadering

: 17 november 2015

Agendanummer

: 9

Portefeuillehouder

:

Afdeling

: Griffie

Opsteller

: drs. G.C.I. Kager

Voorstel aan de raad

Onderwerp

:

(bestuurlijke) Toekomst Langedijk
(46)

Programma

:

1

Gevraagde beslissing:
1.
2.
3.

4.
5.

een regiegroep te benoemen bestaande uit twee raadsleden van de oppositiepartijen, twee
raadsleden vanuit de coalitiepartijen, een door het college aan te wijzen collegelid, en de griffier;
deze regiegroep opdracht te geven om een projectleider aan te stellen;
de projectleider opdracht te geven om in samenspraak met de regiegroep en in afstemming met
het college een helder kader te formuleren voor een vervolgonderzoek naar de effecten om op
lange termijn zelfstandig te blijven, ambtelijk of bestuurlijk te fuseren, en dit te vertalen in een
plan van aanpak inclusief planning;
de kosten voor het vervolgonderzoek ten laste te brengen van de budget ‘Onderzoek bestuurlijke
toekomst’;
de raad maandelijks mondeling via het forum te informeren over de stand van zaken.

Aanleiding/vraagstelling:
Sinds 2012 oriënteert uw raad zich op de bestuurlijke toekomst van Langedijk. Deze oriëntaties heeft
niet voldoende informatie en inzichten opgeleverd. Om een weloverwogen besluit te nemen over de
bestuurlijke toekomst van de gemeente heeft uw raad behoefte aan (meer) zicht op de effecten op
lange termijn van het zelfstandig blijven, het ambtelijke fuseren en het bestuurlijk fuseren.
Met dit voorstel neemt u een besluit voor een vervolgonderzoek om deze effecten inzichtelijk te
krijgen.
Uw raad heeft in het voorjaar van 2015 via het presidium een begeleidingscommissie bestuurlijke
toekomst Langedijk ingesteld bestaande uit de heren Hofman (vervanger van de heer De Graaf)
(VVD), Zwart (GL), Nugteren (CU), en mevrouw Schuijt (CDA). De voorzitter van de raad is voorzitter
van deze begeleidingscommissie en de griffier verzorgt de ondersteuning.

Het voorliggende raadsvoorstel is het resultaat van een overleg tussen de raadsleden uit de
begeleidingscommissie en vertegenwoordigers van de andere vier politieke partijen in de
gemeenteraad.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
a. Samenstelling en opdracht regiegroep (beslispunten 1 en 2)
U wordt voorgesteld om voor het vervolgonderzoek een (nieuwe) regiegroep in te stellen. Deze
regiegroep krijgt de opdracht om een projectleider aan te stellen, zorg te dragen dat het proces van
het vervolgonderzoek technisch voorspoedig verloopt en resulteert in een voorstel dat aan uw raad ter
besluitvorming wordt voorgelegd. Voor het aanstellen van de projectleider zal de regiegroep het
college vragen om een aantal kandidaten voor te dragen voor deze functie. De regiegroep kiest hieruit
een projectleider die in de raad voldoende draagvlak heeft.
Gelet op de opdracht wordt u voorgesteld om een a-politieke regiegroep in te stellen met draagkracht,
die tevens compact is om slagvaardig te zijn in de overleggen met de projectleider. De regiegroep zal
bestaan uit twee raadsleden van coalitiepartijen en twee raadsleden van de oppositiepartijen te
benoemen, aangevuld door een door het college aan wijzen collegelid en ondersteund door de griffier.
De regiegroep wijst uit haar midden de voorzitter aan. De voorzitter is tevens woordvoerder namens
de regiegroep.

b. Opdracht vervolgonderzoek (beslispunt 3)
Uw raad heeft in het forum van 25 augustus 2015 aangegeven behoefte te hebben aan feitelijke
informatie welke (meer) zicht geeft op de effecten op lange termijn van het zelfstandig blijven, het
ambtelijk fuseren en het bestuurlijk fuseren. Het kader van dit vervolgonderzoek richt zich op de
informatie die er minimaal nodig is om een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van de
gemeente. Bestuurskracht, financiële positie, bevolkingsconsultatie en consultatie van de
buurgemeenten zijn daarbij essentiële onderdelen.
Het vervolgonderzoek wordt opgedeeld in twee fases. In de eerste fase wordt de reeds beschikbare
informatie over de effecten op de lange termijn van het zelfstandig blijven, het ambtelijk fuseren en het
bestuurlijk fuseren in kaart gebracht. De uitkomsten en resultaten van fase 1 zal gebruikt worden in
fase 2. Deze fase zal worden benut om de resterende informatie te verzamelen voor de
besluitvorming.

c. Opdracht aan de projectleider (beslispunt 3)
De projectleider formuleert in samenspraak met de regiegroep het kader van het vervolgonderzoek,
en vertaalt dit in een plan van aanpak en bijbehorende planning. In het plan van aanpak en de
planning worden zowel de fases 1 als 2 opgenomen. Het plan van aanpak en de planning worden
afgestemd met het college.
De projectleider legt verantwoording af aan de regiegroep, inclusief de voorzitter.

Financiële aspecten: (beslispunt 4)
Uw raad wordt voorgesteld om de kosten van het vervolgonderzoek inclusief de kosten voor de
projectleider ten laste te brengen van het budget ‘Onderzoek bestuurlijke toekomst’.
Tevens wordt de regiegroep verzocht om voor het vervolgonderzoek de subsidiemogelijkheden
‘Versterken bestuurskracht’ van de provincie Noord-Holland te verkennen en zo nodig hiervoor een
subsidieverzoek in te dienen.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing.
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Rapportage/verantwoording/evaluatie: (beslispunt 5)
De raad wordt door de voorzitter van de regiegroep (of diens vervanger) elke maand in forum 1A
geïnformeerd over de stand van zaken.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Niet van toepassing

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Niet van toepassing

Zuid-Scharwoude, 29 oktober 2015
De begeleidingscommissie (bestuurlijke) Toekomst Langedijk

J.A. Hofman
N. Zwart
W. Nugteren
A.M. Schuijt
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de begeleidingscommissie (bestuurlijke) Toekomst Langedijk van 29 oktober
2015, nummer 46;

besluit:

1.
2.
3.

4.
5.

een regiegroep te benoemen bestaande uit twee raadsleden van de oppositiepartijen, twee
raadsleden vanuit de coalitiepartijen, een door het college aan te wijzen collegelid, en de griffier;
deze regiegroep opdracht te geven om een projectleider aan te stellen;
de projectleider opdracht te geven om in samenspraak met de regiegroep en in afstemming met
het college een helder kader te formuleren voor een vervolgonderzoek naar de effecten om op
lange termijn zelfstandig te blijven, ambtelijk of bestuurlijk te fuseren, en dit te vertalen in een
plan van aanpak inclusief planning;
de kosten voor het vervolgonderzoek ten laste te brengen van de budget ‘Onderzoek bestuurlijke
toekomst’;
de raad maandelijks mondeling via het forum te informeren over de stand van zaken.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 17 november 2015.
De voorzitter,

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

drs. G.C.I. Kager

