Concept Motie
Zuid-Scharwoude, 25 juni 2019

Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Ambtelijke werkorganisatie
Heerhugowaard en Langedijk
Ingediend door: GroenLinks,
De raad van de gemeente Langedijk, in vergadering bijeen op 2 juli
2019
Gelezen het raadsvoorstel dd en de Gemeenschappelijke regeling
Constaterende dat:
- Het vaststellen van een collegeregeling aan het college is .
– Op grond van de Wgr (art. 1, tweede lid Wgr) het college
gehouden is hiertoe toestemming te vragen aan de gemeenteraad.
– Toestemming slechts onthouden kan worden wegens strijd met het
recht of het algemeen belang.
Overwegende dat:
- De taken genoemd in de Gemeenschappelijke regeling Ambtelijke
werkorganisatie Heerhugowaard en Langedijk onder:
– artikel 4 Lid 3. De werkorganisatie kan met elke gemeente een
dienstverleningsovereenkomst aangaan waarin kan worden
gespecificeerd welke taken de werkorganisatie precies voor de
betreffende gemeente uitvoert of doet uitvoeren en onder
welke voorwaarden dit plaatsvindt.
– artikel 4 Lid 4. De op het moment van inwerkingtreding van
deze regeling bestaande privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van de gemeenten
afzonderlijk of gezamenlijk met derden blijven bestaan, tot
het moment waarop ieder van de colleges van de gemeenten, na
een gezamenlijke inventarisatie daarvan met het bestuur,
besloten heeft welke van de per gemeente geïnventariseerde
samenwerkingsverbanden door de betreffende gemeente
gehandhaafd of opgezegd moet worden. In geval van opzegging
kan een college besluiten de betreffende taken te laten
uitoefenen door de werkorganisatie. vanwege het belang van
dit onderwerp heeft opgenomen in de strategische raadsagenda,
– artikel 5 lid 4;
a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de jaarrekening;
c. het vaststellen van de kadernota;
raken aan de bevoegdheden van de raad.
- De raad van de gemeente Langedijk nauw en direct betrokken wenst
te blijven bij ontwikkeling van de ambtelijke organisatie naar
de beoogde bestuurlijke fusie en met de uitvoering van het
vastgestelde beleid.

– De door het college van B&W gemeente Langedijk te benoemen
bestuursleden van de BVO slechts achteraf verantwoording
verschuldigd zijn aan de gemeenteraad.
– Meningsverschillen tussen raad en college over
uitvoeringskwesties in de GR uit kunnen groeien tot
bestuurscrises.

Verzoek het college om met de raad van Langedijk af te spreken dat:
de bestuursleden in de bvo vanuit Langedijk het in art 4 lid 3
genoemde “aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met andere
gemeenten”, het in art 4 lid 4 genoemde “handhaven dan wel opzeggen
van samenwerkingsverbanden en het eventueel laten uitoefenen van de
betreffende taken door de werkorganisatie” en de in art 5 lid 4
genoemde bevoegdheden;
a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de jaarrekening;
c. het vaststellen van de kadernota
niet eerder zullen instemmen dan nadat zij de gemeenteraad van
Langedijk in de gelegenheid gesteld hebben hierover een zienswijze
in te brengen.

Ingediend door
GroenLinks;
eventuele anderen

Vragen aan eventuele mede-indieners (hoe kijken jullie hier naar en
moeten we dit opnemen in de motie)
- Is het mogelijk en vinden we het wenselijk om aan het niet mee werken
consequenties te verbinden?
- Zijn wij bereid om de wethouder financiële middelen tot zijn
beschikking te geven om een oplossing te vinden?
Fractie GroenLinks
Maurice Schoutsen

