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Voorstel ten aanzien van de gewestelijke taken op het gebied van onderwijs, educatie en jeugdbeleid
in verband met de opheffing van het Gewest.

Aan de Raad,

Op 6 juli 2006 heeft het Algemeen bestuur van het Gewest Kop van Noord-Holland besloten het
dagelijks bestuur op te dragen met voorstellen te komen hoe het Gewest kan worden geliquideerd. In
diverse bestuurlijke overleggen is sindsdien overleg gevoerd over de toekomst van de huidige
gewesttaken.

Het Algemeen Bestuur van het Gewest heeft daartoe de volgende voorstellen ten aanzien van de
gewestelijke taken op het gebied van onderwijs, educatie en jeugdbeleid gedaan aan de Raden van
de Gewestgemeenten:

1. Te besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke Sociale Dienst Kop
van Noord-Holland (eerste wijziging), zoals bijgevoegd en onder verwijzing naar de in onderhavig
voorstel verwoorde uitgangspunten.

2. Met ingang van de inwerkingtreding van het besluit als genoemd onder 1 te besluiten tot toetreding
van de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland voor
samenwerking op het terrein van:

i. Leerplicht
ii. Rmc/voortijdig schoolverlaten
in. inburgering
iv. Jeugdbeleid

alsmede te verklaren geen bezwaar te hebben tegen het door het Algemeen bestuur van de ISD
in te stellen van een bestuurscommissie ex artikel 18, lid 2 (nieuw) van de Gemeenschappelijke
regeling ISD voor de uitoefening van de bevoegdheden op het terrein van Leerplicht, Rmc/voortijdig
schoolverlaten, Inburgering

3. Met ingang van de inwerkingtreding van het besluit als genoemd onder 1 te besluiten tot beëindiging
van de samenwerkingsovereenkomsten onder instemming met het achterwege laten toepassing te
geven aan naleving van het gestelde in hoofdstuk 17 van de Gewestregeling:

i. Leerplicht
ii. Rmc/voortijdig schoolverlaten
alsmede te besluiten tot beëindiging van de taakuitvoering op het terrein van:
iii. inburgering
iv. Onderwijs en Educatie
v. Jeugdbeleid

4. Besluiten tot continueren van de huidige samenwerking op het terrein van Onderwijs en Educatie in
de vorm van een met de Gemeenschappelijke regeling ISD af te sluiten en nog nader vorm te geven
samenwerkingsovereenkomst, dan wel zich uit te spreken over het al dan niet willen participeren;

5. Zich uit te spreken over het al dan niet gaan uitvoeren van de navolgende activiteiten op het
terrein van Jeugdbeleid:

i. Project Preventie
ii. Project Impuls
iii. Project Centrum Jeugd en Gezin
iv. Project Elektronisch Kinddossier
v. Facilitering bestuurlijk en/of ambtelijke beleidsafstemming Jeugdbeleid in de vorm van

een met de Gemeenschappelijke regeling ISD af te sluiten en nog nader vorm te geven
samenwerkingsovereenkomst

6. In te stemmen met de doorberekening van financiële consequenties van de besluiten als genoemd



onder 1 tot en met 5.

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt naar aanleiding van bovenstaande voorstellen voor:

1) Niet toe te treden tot de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van
Noord-Holland (ISD) en daarmee geen bevoegdheid te hebben omtrent de wijziging van deze
regeling.

2) De huidige samenwerkingsovereenkomst op het gebied van onderwijs en educatie en jeugdbeleid
te beëindigen met ingang van de inwerkingtreding van de wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland.

3) De samenwerking op het gebied van onderwijs niet in een overeenkomst met de ISD onder te
brengen.

4) De samenwerking met de ISD ten aanzien van educatie vorm te geven middels een inkooprelatie
op basis van offerte.

5) Op het gebied van jeugdbeleid geen samenwerking met ISD aan te gaan met betrekking tot:
project preventie
project impuls
project Centrum jeugd en gezien
project electronisch kinddossier

facilitering bestuurlijke en/of ambtelijke beleidsafstemming jeugdbeleid

6) Geen uitspraak te doen over de begroting van de nieuwe organisatie ISD.

Tevens stelt het college voor:

7) De huidige bijdrage aan het gewest te beëindigen; deze bijdrage niet door te geleiden naar een

nieuwe organisatie, maar wej beschikbaar te houden voor uitvoering van de projecten en
activiteiten op het gebied van educatie en jeugdbeleid.

Den Helder, 17 april 2007

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

. burgemeester
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De Raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van
17 april 2007, nr. 368/OWS ;

b e s l u i t :

1) Niet toe te treden tot de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van
Noord-Holland (ISD) en daarmee geen bevoegdheid te hebben omtrent de wijziging van deze
regeling.

2) De huidige samenwerkingsovereenkomst op het gebied van onderwijs en educatie en jeugdbeleid
te beëindigen met ingang van de inwerkingtreding van de wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland.

3) De samenwerking op het gebied van onderwijs niet in een overeenkomst met de ISD onder te
brengen.

4) De samenwerking met de ISD ten aanzien van educatie vorm te geven middels een inkooprelatie
op basis van offerte.

5) Op het gebied van jeugdbeleid geen samenwerking met ISD aan te gaan met betrekking tot:
project preventie
project impuls
project Centrum jeugd en gezien
project elektronisch kinddossier
facilitering bestuurlijke en/of ambtelijke beleidsafstemming jeugdbeleid

6) Geen uitspraak te doen over de begroting van de nieuwe organisatie ISD.

7) De huidige bijdrage aan het gewest te beëindigen; deze bijdrage njet door te geleiden naar een
nieuwe organisatie, maar wel beschikbaar te houden voor uitvoering van de projecten en
activiteiten op het gebied van educatie en jeugdbeleid.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 0 4 JUNI 2007

, voorzitter

, griffier



Nr. 059A/GR (2007).

ADVIES over het voorstel ten aanzien van de gewestelijke taken op het gebied van onderwijs,
educatie en jeugdbeleid in verband met de opheffing van het Gewest.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 21 mei 2007 heeft de commissie Maatschappelijk ontwikkeling het
bovengenoemde voorstel besproken.

De commissie adviseert in meerderheid akkoord te gaan met het voorstel. De fractie van de
Socialistische Partij heeft aangegeven nog geen uitspraak te willen doen.

Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de
raadsvergadering van 4 juni 2007.

Den Helder, 21 mei 2007.

commissie Maatschappelijk ontwikkeling

P. deVpit , voorzitter.

, commissiegriffier.


