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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:
1. Grip op samenwerken - VNG uitgave (kenmerk:
IR13.0283)
2. Samenwerking tussen gemeenten o.b.v. de Wgr
(kenmerk: IR13.0284)
3. Verslag bijeenkomst 'Slim Samenwerken bij de
Kop' van 22 augustus 2013 (kenmerk:
IR13.0285)

Onderwerp:

Slim Samenwerken bij de Kop

Gevraagd besluit:
1. een regionale raadswerkgroep ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ in te stellen, waarin de gemeenten
Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel vertegenwoordigd zijn door twee raadsleden per gemeente
en hun griffier;
2. als afgevaardigden namens de gemeenteraad van Den Helder in de werkgroep te benoemen de heren
T. Rijnten en J.P. Verhoef;
3. de raadswerkgroep de volgende opdracht te geven: ‘Het – voor het einde van 2013 – bedenken van de
slimste manier waarop gemeenteraden een stevige positie krijgen in huidige en toekomstige
samenwerkingen’;
4. de colleges van burgemeester en wethouders te vragen om gezamenlijk en zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk vóór maart 2014, de gemeenteraden - via ‘Slim Samenwerken bij de Kop’ - potentiële
samenwerkingsthema’s te inventariseren, waarbij samenwerking tussen de KOP-gemeenten moet of kan
plaatsvinden.
Publiekssamenvatting
Op 21 maart 2013, tijdens een bijeenkomst van De Kop Werkt! op Texel, zijn acht raadsleden van Den Helder,
Hollands Kroon, Schagen en Texel voor het eerst met elkaar gaan praten over het thema ‘Slim Samenwerken’,
met als focus: de positie van gemeenteraden in samenwerkingen. En samenwerking is actueler dan ooit.
De gemeenteraden willen beter en eerder worden betrokken bij iedere vorm van samenwerking of het nu gaat
om het Sociale Domein of een samenwerkingsverband als De Kop Werkt! Niet alleen beleidsinhoudelijk, maar
ook waar het de vormgeving betreft. Na de eerste aftastende bijeenkomsten is de tijd rijp om nu over te gaan tot
het officieel instellen van de regionale raadswerkgroep ‘Slim Samenwerken bij de Kop’, met instemming van de
vier gemeenteraden.
Inleiding
Dat de KOP-gemeenten samenwerken is een feit. Het gebeurt al in De Kop werkt! en binnen het Sociale
Domein, maar het zal de komende jaren, bijvoorbeeld bij decentralisatietaken, mogelijk vaker de beste manier
zijn om maatschappelijke opgaven –gezamenlijk- beter het hoofd te bieden; soms verplicht maar soms ook
omdat het wenselijk is. Het kan ook kostenbesparend werken.
Naast het voorgaande zijn er bredere samenwerkingsverbanden, zoals de GGD en de RUD. Voor alle
bovengemeentelijke samenwerkingen geldt echter dat de posities van de betrokken gemeenteraden aandacht
vraagt; nog te vaak zijn gemeenteraden laat of te laat aan zet.
Wij stellen u voor overeenkomstig dit voor alle vier raden gelijkluidende ontwerp-besluit te besluiten. Na uw
besluitvorming maakt de werkgroep ‘Slim samenwerken bij de Kop’ vervolgens weer een vervolgstap in de
uitwerking. Het resultaat daarvan wordt u voor 1 januari 2014 aangeboden, zodat besluitvorming in het eerste
kwartaal van 2014 kan plaatsvinden.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Over het onderwerp samenwerking en de posities van gemeenteraden is al veel geschreven, o.a. door de VNG
(zie bijlagen 1 en 2). Het toont aan dat er erg veel mogelijkheden zijn, zowel waar het de juridische vorm betreft,
als ook de organisatorische vormgeving en de gemeentelijke regie op een samenwerking. De gemeenteraden in
de Noordkop willen door de bomen van samenwerkingen het bos zien: er moet nagedacht worden over de wijze
waarop gemeenteraden in de Noordkop de ‘koppositie’ kunnen innemen.
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Kader
Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
Argumenten
1. Slim samenwerken loont
In drie bijeenkomsten is door raadsleden van de KOP-gemeenten gesproken over het thema
‘samenwerking’, en dan met name over de rol van gemeenteraden daarin. De belangrijkste conclusie is:
Er moeten bij het aangaan van samenwerkingen tijdig keuzes worden voorgelegd aan de raden,
zowel waar het de (juridische) vormgeving van de samenwerking zelf betreft, als de
beleidsinhoudelijke kant en de rol van de raad in alle fasen, ook nadat de samenwerking
operationeel is.
2. Raadsvertegenwoordiging
Tijdens de bijeenkomsten bent u vertegenwoordigd door de heren Rijnten en Verhoef. Zij zijn bereid u ook
in het vervolg van het traject (tot het einde van deze raadsperiode) te vertegenwoordigen.
3. De opdracht
De slimste manier van samenwerking zal de vorm van een afwegingskader krijgen, een ‘visie op
samenwerking’, waarin de randvoorwaarden beschreven staan die borgen dat gemeenteraden grip en
sturing kunnen houden op de samenwerkingen die zij aangaan en al zijn aangegaan. Het gaat dan om
kaders voor de juridische vormgeving van de samenwerking zelf, de beleidsinhoudelijke keuzen, maar ook
over zaken als:
 de wijze en momenten van informatievoorziening, kaderstelling (qua inhoud en tijd) van besluitvorming
(bijvoorbeeld via lokale raadscommissies ‘Samenwerkingen’);
 de evaluatiemomenten;
 vertegenwoordiging en verdeling van taken (ook bijvoorbeeld: instelling ‘hoorcommissie’ met
raadsleden, adoptie-raadsleden);
 stemverhouding, maar ook:
 exit-opties en uittredingsvoorwaarden (mogelijkheid: afspraken steeds parallel laten lopen aan de
raadsperiode; steeds vier jaar dus).
Maatschappelijk draagvlak
Op 7 november 2012 heeft uw raad de motie (nr. 6.12, kenmerk: M12.00047) inzake regionale samenwerking
unaniem aangenomen. De strekking van deze motie was gericht op een onderzoek (een opdracht aan het
college van burgemeester en wethouders) naar het gebruik van een samenwerkingsverband als dat van de
Drechtsteden met de andere gemeenten in de Noordkop.
Dit voorstel kan onderwerp zijn van een referendum, echter het is in dit stadium prematuur u daarover een
uitspraak te laten doen.
Financiële consequenties
De raadswerkgroep zal, kosteloos, worden ondersteund door de VNG;
Communicatie
Nog nader te bepalen.
Realisatie
De raadswerkgroep zal voor het einde van 2013 de slimste manier bedenken waarop gemeenteraden een
stevige positie krijgen in huidige en toekomstige samenwerkingen.
Het college van burgemeester en wethouders dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór maart 2014, - via
‘Slim Samenwerken bij de Kop’ - potentiële samenwerkingsthema’s te inventariseren, waarbij samenwerking
tussen de KOP-gemeenten moet of kan plaatsvinden

Den Helder, 10 september 2013

T. Rijnten

J.P. Verhoef
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