TECHNISCHE VRAGEN OVER EEN AGENDAPUNT VAN DE REGIONALE RAADSCOMMISSIE NOORDKOP
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Geachte leden van de colleges,
In de korte weergave van de raadscommissie van 7 april 2016 is te lezen dat de voorzitter van de
stuurgroep de heer Meskers, op vragen van D66 over de rolverdeling, wijst op de 3 functies van de
gemeenteraden en dat volgens die structuur geopereerd zal worden. Aan de hand van de opmerkingen
(o.a. van de heer v.d. Laan en mevrouw Vlietstra) en de amendementen van de ChristenUnie zullen ze nog
een nadere formulering maken. Dat gaat er ook om hoe de raden grip kunnen houden. Uitvoering is aan
de stuurgroep.
Echter in de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt artikel 3
lid 8 staat het volgende:
De stuurgroep is door partijen gemachtigd om te beslissen over eventuele wijzigingen in de uit te voeren
activiteiten en de planning hiervan en over vervanging van een project dat is opgenomen in bijlage 1 bij
deze overeenkomst.
Bij lid 9 staat: Bij beslissingen als bedoeld in de leden 7 en 8 worden de bevoegdheden van de raden in
acht genomen. Bij politiek gevoelige wijzigingen wordt de adviesprocedure als bedoeld in lid 6 gevolgd.
Vraag1
Klopt het dat eigenlijk alle belangrijke bevoegdheden hiermee zijn gedelegeerd naar de stuurgroep?
Antwoord:
De bevoegdheden van partijen wijzigt niet. In mei 2016 is de investeringslijst 2017 – 2020 door de raden
vastgesteld en het benodigde budget beschikbaar gesteld. In twee tranches (2017 en 2018) wordt het
budget betaald. Het toetsingskader voor de jaarprogramma’s en de formats worden door de raden
vastgesteld.
De raden kunnen wensen en bedenkingen naar voren brengen. De zakelijke uitvoering van de
jaarprogramma’s komt bij de Stuurgroep te liggen.
Vraag 2
Het lijkt er in deze tekst op dat de raden via de RRN alleen maar adviserend zijn klopt dat?
Antwoord:
Dit klopt niet. Met deze opmerking wordt tekort gedaan aan het instrument wensen en bedenkingen,
zoals vastgelegd in de Gemeentewet. Deze raadpleging draagt bij aan de bestuurlijke besluitvorming.

Vraag 3
Klopt onze aanname dat de stuurgroep bij bijv. het niet doorgaan van de west/oost verbinding (een
miljoenen investering) de keuze kan maken een ander project te starten waarmee dat bedrag gemoeid is
zonder de raden om toestemming te vragen?
Antwoord:
Ja, dat is mogelijk, mits er geen sprake is van een politiek gevoelige wijziging. Zodra dit het geval is dient
de adviesprocedure in artikel 3, lid 6 van de samenwerkingsovereenkomst te worden gevolgd.
Tevens moet worden voldaan aan het door de raden vastgestelde toetsingskader. Genoemde procedure
vloeit voort uit de Gemeentewet (artikelen 160, lid 1 en 169, lid 4).
Vraag 4
Bent u het eens met onze mening dat we het dan niet meer over uitvoering hebben maar dat het gaat om
de kaders te herzien en het budget opnieuw te bepalen?
Naar onze mening zijn toch duidelijk bevoegdheden van de gemeenteraden, bent u het daar mee eens?
Antwoord:
De kaders worden niet herzien. Een nieuw project of een wijziging van een project dient altijd te voldoen
aan het toetsingskader en het format zoals in bijlage 4 van de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
Het is gebruikelijk dat de uitvoering bij de Stuurgroep wordt neergelegd.
Vraag 5
Zou het niet wenselijk zijn in lijn met eerdere ontwikkelingen dat bij vervanging van een project dit
voorgelegd wordt aan de RRN en besluitvorming door de Raden?
Antwoord:
Zie antwoord vragen 3 en 4.
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