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Aan de raad
> voorstel
Wij stellen u voor het college opdracht te geven om na consultering van de commissie
kwaliteitstoets bij drie externe adviseurs offerte te vragen voor het onderzoeken van de
mogelijkheden om met omliggende gemeenten tot een robuuste gezamenlijke ambtelijke
organisatie te komen.
Het onderzoek vindt plaats met inachtneming van de randvoorwaarden, die in onderstaand
procesvoorstel staan.
De ambtelijke organisatie moet een servicegebied met een realistisch aantal inwoners beslaan en
moet in staat zijn om de doelstellingen te realiseren, zoals genoemd in het rapport Kwaliteitstoets
gemeente Beemster.
> toelichting
De ad hoc-commissie Kwaliteitstoets heeft u vóór het zomerreces het rapport Kwaliteitstoets
gemeente Beemster aangeboden.
De volgende stap is nu om over de aanbevelingen die in het rapport staan besluiten te nemen.
In het rapport zijn de aanbevelingen gesplitst in die gericht zijn op de korte termijn (0-4 jaar) en die
gericht zijn op de lange termijn (> 4 jaar).
Wij kunnen ons vinden in de aanbevelingen, die op de korte termijn gericht zijn.
Voor de besluitvorming over de aanbevelingen voor de lange termijn heeft de fractievoorzitter van de
Beemster Polder Partij het volgende procesvoorstel gedaan:
-------------------------------------------------------------------------------------De gemeenteraad van Beemster draagt het college van Beemster op met het volgende
procesvoorstel een voortzetting te maken op het kwaliteitsonderzoek.
Opdracht:
Treed met omliggende gemeenten in overleg om tot een uitvoerend ambtelijk lichaam te komen met
een servicegebied van 100.000 tot 150.000 inwoners.
Deze stap dient er toe te leiden dat een commissie uit deelnemende gemeenten vóór 1 maart 2010
is geïnstalleerd met de opdracht binnen 4 jaar een breed gedragen organisatievorm qua uitgewerkt
plan te kunnen voorleggen voor een besluit. Dit plan dient te zijn opgesteld met respect voor de
zelfstandigheid van elke daaraan deelnemende gemeente of tussentijds samengevoegde
deelnemende gemeenten.
Aan deze opdracht liggen de volgende uitgangspunten en overwegingen ten grondslag;
1. De commissie dient over een ruime opdracht te beschikken waar grenzen slechts worden
bepaald door de wil tot deelname. Logische grenzen kunnen Waterland, ISW, Laag Holland
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en Stadsregio Amsterdam alsmede de ten noorden van Beemster gelegen gemeenten zijn,
maar zij behoeven geen beperking te zijn als daardoor een beter en daadkrachtiger
ambtelijk lichaam tot stand komt (kort gezegd kijk over de grenzen).
2. Deze ontwikkelingsrichting moet niet worden gebaseerd op politieke compromissen. Dit
betekent non-interventie of inzet van middelen van andere bestuurlijke lagen. Dit als
garantie voor de ontwikkeling van lokale kracht i.p.v. politiek wenselijke vormen. Het
resultaat moet gericht zijn op versterking van de lokale kracht van de deelnemende
gemeenten, die in samenwerking een goede balans geven in het gebied zoals onder 1.
genoemd.
3. De commissie dient te beschikken over voldoende middelen uit de deelnemende gemeenten
waarmee onafhankelijke externe expertise en ondersteuning kan worden georganiseerd.
Inzet van het ISW voor ondersteuning en secretariaat is te overwegen.
4. De taakverdeling binnen de commissie dient qua verhoudingen en zichtbaarheid een
afspiegeling zijn van de hoofdkenmerken van de deelnemende gemeenten (stedelijk/
landelijk).
5. De commissie dient oog te hebben voor tussentijdse lokale knelpunten bij betrokken
gemeenten en deze te rapporteren. Dit met het doel waar mogelijk alle betrokken/
deelnemende gemeenten binnen het beoogde samenwerkingsverband te houden.
6. De commissie presenteert binnen 4 jaar een uitgewerkt plan dat gereed is voor een besluit,
waarin alle juridische en bedrijfskundig relevante aspecten van de nieuwe organisatie zijn
opgenomen.
7. De commissie dient tevens als resultaat van haar onderzoek de bestuurlijke consequenties
die een gevolg zijn van haar voorgestelde organisatievorm te analyseren en te presenteren
aan de betrokken gemeenten.
8. De frictiekosten worden naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten
per jaar verdeeld.
9. Tot het besluit tot samenwerking kunnen de gemeenten per jaar in of uit stappen, waarbij de
kosten tot het beslissingsjaar verdeeld blijven worden (altijd deelname voor minimaal 4
jaar).
10. Na het besluiten tot samenwerking is de hoofdlijn dat deze voor 10 jaar wordt getekend om
de wil tot het gezamenlijk overwinnen van overgangsproblemen voldoende te stimuleren.
11. Beoogd wordt om op deze wijze antwoorden te krijgen en oplossingen te vinden op de
verdergaande decentralisatie, klantgerichte dienstverlening en informatisering in de
samenleving. Verder dient de bestuurlijke drukte hiermee sterk te worden verkleind, bestuur
op hoofdlijnen te worden gestimuleerd terwijl de identiteit van de deelnemende gemeenten
wordt behouden en zo mogelijk wordt versterkt.
Namens fractie BPP,
Nico de Lange fractievoorzitter.
--------------------------------------------------------------------------------------

> juridische consequenties
N.v.t.
> financiële consequenties
De besluitvorming over de financiële consequenties vindt plaats nadat een keuze is gemaakt tussen
de externe adviseurs.
De voorzitters van de raadsfracties van Beemster,
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J.R.P.L. Dings (fractievoorzitter PvdA)

.
blz.2 van 2

W. Zeekant (fractievoorzitter VVD)

.

blz.3 van 2

