AMENDEMENT
Onderwerp: Oriëntatie bestuurlijke toekomst gemeente Langedijk
Ingediend door: VVD en Dorpsbelang Langedijk (m.u.v. Dhr Duijs)
De raad van de gemeente Langedijk, in de vergadering bijeen op 18 april 2017
Gelezen het raadsvoorstel 'Oriëntatie bestuurlijke toekomst gemeente Langedijk' en
1. Rapport van Berenschot Toekomstoriëntatie gemeente Langedijk van 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;
2. Werkdocument Livingstone 'Perspectief op Bestuurlijke Toekomst Langedijk van oktober 2016'
3. Onderzoeksrapport Seinstra van de Laar 'Solide en toekomstbestendig van 24 juni 2015'
Constaterende dat:
1. in het raadsvoorstel opgeroepen wordt tot het maken van een keuze tussen de toekomst
opties, zelfstandigheid, regiegemeente, ambtelijke fusie of bestuurlijk fusie voor de gemeente
Langedijk;
2. een 0 optie geen optie is omdat uit onderzoek blijkt dat voor de ambities, opgaven en
uitdagingen voor elke vorm van bestuur verbeteringen nodig zijn;
3. een ambtelijke fusie met een zelfstandig bestuurlijke gemeente de beste perspectieven biedt
voor het behoud van de door inwoners van Langedijk belangrijk gevonden voorzieningen en
de sociale cohesie en het dorpse karakter van Langedijk;
4. een ambtelijke fusie door schaalvergroting, specialisering en professionalisering in staat blijkt
te zijn om de kwetsbaarheid te verminderen, de kwaliteit van dienstverlening te verhogen en
de uitvoeringskracht en strategische positie te versterken;
5. een ambtelijke fusie de invloed van de Langedijker inwoners op het beleid in Langedijk
waarborgt.
6. De ambtelijke harmonisatie een meerwaarde biedt aan individuele en collectieve
doelstellingen;
Overwegende dat:
1. Het proces tot ambtelijke fusie geen vastomlijnd bestuurlijk traject kent;
Besluit:
Het beslis punt:
2. Een keuze te maken uit één van de vier opties:
zelfstandigheid;
regiegemeente;
ambtelijke fusie;
bestuurlijke fusie.
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Te vervangen door de volgende beslispunten:
2. Een keuze te maken voor een ambtelijke fusie;
3. Het college van B&W de opdracht te geven in overleg te treden met de colleges van mogelijke
partners zoals de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Schagen en de zogenaamde BUCH
gemeentes;
4. Bij verkennende gesprekken met potentiele samenwerkingspartners de sociaal, cultuurhistorische en geografische kenmerken op samenhang mee te nemen;
5. Na te gaan welke ambtelijke fusie varianten interessant zijn voor Langedijk en hierop een
visie te formuleren met uitwerkingskaders en na te gaan of een van de mogelijke partners
dezelfde visie en kaders deelt;
6. Bij verkennende gesprekken met potentiele samenwerkingspartners als uitgangspunt te
nemen dat dienstverlening voor onze inwoners en de partners dient te verbeteren tijdens de
ambtelijke fusie;
7. De primaire uitgangspunten als de lokale voorkeuren, ambities, uitdagingen en opgaven bij
een ambtelijke fusie niet in gedrang mogen komen;
8. De mogelijkheden van bestuurlijke-juridische inrichting over een ambtelijke fusie, de
financiële consequenties van de samenwerking, de mogelijkheden van sturing, de gevolgen
van het personeel in het kader van goed werkgeverschap, inzichtelijk maken.
9. De raad regelmatig te informeren over de voortgang van het overleg.

Ingediend door:
VVD,
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