Raadsfractie GroenLinks

Motie
Onderwerp: Kernenbeleid
De raad van de gemeente Langedijk in de vergadering bijeen op 8 oktober 2019 sprekende
over Raadsvoorstel Herindelingsontwerp.
Gelezen het
• Herindelingsontwerp van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard,
• de raadsmemo Kernenbeleid van het college van B&W d.d. 1 oktober 2019
• Rekenkamerbrief beoordeling Herindelingsontwerp d.d. 30 september 2019
• Reactie college op brief Rekenkamer Langedijk d.d. 4 oktober 2019
Constaterende dat:
• Het college op de dag van de forumvergadering in de gemeente, 1 oktober 2019, een
raadsmemo Kernenbeleid heeft doen verschijnen waarin gesteld wordt dat
uitgangspunten van het kernenbeleid zijn:
◦ maatwerk in de manier waarop het kernenbeleid per kern of wijk wordt
vormgegeven
◦ agenderingsrecht door zowel inwoners als gemeente: beiden kunnen
onderwerpen inbrengen ter bespreking
◦ ‘institutionalisering’ voorkomen: een ‘tussenlaag’ tussen gemeente en inwoners
door vaststaande ‘ons-kent-ons-structuren’ moet vermeden worden
◦ co-productie bij de vormgeving van het kernenbeleid: het maatwerk per kern of
wijk komt tot stand in samenspraak tussen inwoners en gemeente
◦ grenzeloos werken: inwoners dienen geen last te hebben van gemeentegrenzen
• In de raadsmemo kernenbeleid zeer globaal en in algemene bewoordingen de
doelstellingen van het vorm te geven kernenbeleid beschreven worden,
• In de raadsmemo kernenbeleid de doelstellingen van het beleid verwoord worden
vanuit het gezichtspunt en belang van de gemeente (raad, college en ambtelijke
organisatie) met voorbij gaan aan de mogelijke inbreng van inwoners, bedrijfsleven
en maatschappelijk middenveld en hun belangen.
• Het college de raad uitnodigt om samen de doelverwezenlijking nader te
concretiseren.
• Verbinding en betrokkenheid en inspraak van wezenlijk belang is als de kern van de
democratie.
Overwegende dat:
• Het voor de nieuwe raad, na herindelingsverkiezingen, niet mogelijk is de resultaten
van het gevoerde beleid te spiegelen aan de gestelde doelen
• Bij de vormgeving en invulling van “kernenbeleid” -als verbinder van maatschappelijk
draagvlak voor gemeentelijk beleid- de inbreng en draagvlak onder bewoners en
maatschappelijk middenveld belangrijk wordt geacht.
• De raad op dit belangrijke moment in de historie van Langedijk in haar functies van
kader stellen aan en controleren van het college optimaal gefaciliteerd moet worden.

Draagt het college op het kernenbeleid voor de gemeente Langedijk vorm te geven langs de
volgende contouren:
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Actieve inbreng bij de vormgeving en formuleren van doelstellingen voor het
kernenbeleid in de afzonderlijke en te onderscheiden kernen door bewoners en
maatschappelijk middenveld,
Afstemming over de taken, rollen en bevoegdheden van platformen ten behoeve van
de uitvoering van het kernenbeleid in iedere kern in samenspraak met bewoners en
maatschappelijk middenveld,
Beschikbaar stellen van budget aan de platformen om de in samenspraak
geformuleerde taken en rollen te kunnen uitvoeren,
Inventarisatie ten behoeve van bespreking in het betreffende platform van alle voor
de afzonderlijke kern van belang zijnde gemeentelijke voornemens en
beleidsoverwegingen,
Hiervoor ten behoeve van bespreking in de raad ultimo december 2019 een nota van
beleidsuitgangspunten kernenbeleid op te stellen om de raad in de gelegenheid te
stellen kaders aan te geven.
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