¥
Datum:

Memo

12 december 2017

Aan:

De leden van de gemeenteraad

Van:

M. Huisman, griffier

Onderwerp:

Toelichting inzake raadsvoorstel informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen (RVO17.0092).

Geachte leden van de raad,
Inleiding
Medio 2016 is door de gemeenteraden in Noord-Holland Noord, via de presidia, ingestemd met het project
informatievoorziening. Daarmee is opdracht gegeven aan de griffiers om, in samenwerking met de
gemeenschappelijke regelingen, een set aan voorstellen ter verbetering van de informatievoorziening te
ontwikkelen. Deze voorstellen richten zich op informatievoorziening en zijn ervoor bedoeld om
gemeenteraden in positie te brengen om, indien de raden daarvoor kiezen, een meer actieve rol te spelen
richting gemeenschappelijke regelingen.
In de periode september 2016 tot en met november 2017 is ons presidium met tussenberichten op de
hoogte gehouden van de voortgang van het project. Het project heeft uiteindelijk geresulteerd in een
concept-raadsvoorstel dat op 13 november 2017 in de vergadering van het presidium is besproken.
Het presidium heeft op die datum ingestemd met het in procedure brengen van het concept-raadsvoorstel
(RVO17.0092) en besluit (RB17.0080):
14 november 2017
Het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid stellen uiterlijk in
de week van 4 december 2017 te reageren op het voorstel.
14 december 2017
Behandeling raadsvoorstel in de Regionale raadscommissie Noordkop.
22 januari 2018
Behandeling raadsvoorstel in de gemeenteraad.
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Op 4 december 2017 heeft ons college van burgemeester en wethouders een reactie gegeven op het
concept-raadsvoorstel; zie bijlagen (brief AU17.11029).
Toelichting
De vast te stellen notitie is op een zeer zorgvuldige manier tot stand gekomen, waarbij ook de directies van
de grote gemeenschappelijke regelingen tijdens het voorbereidingstraject betrokken zijn geweest.
Uiteraard is daarbij gekeken naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid. De leden van de proces- en
2
regiegroep hebben daarbij in de voorbereiding een belangrijke rol vervuld.
Dat neemt niet weg dat het college, in overleg met andere colleges én de gemeenschappelijke regelingen,
nadere voorstellen kan doen ter verbetering van de informatievoorziening én de governance. Want met
alleen het verbeteren van de informatievoorziening zijn we er nog niet. Om de raad meer grip op de
gemeenschappelijke regelingen te laten krijgen, is een goede informatievoorziening wel onontbeerlijk.
Met de in voorbereiding zijnde nota Verbonden Partijen (verwacht in januari 2018) is het college in de
gelegenheid aanvullende suggesties te doen voor het verbeteren van de governance.
In de notitie “informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen” is aangegeven dat de directies van de
gemeenschappelijke regelingen kanttekeningen hebben geplaatst bij de voorgestelde procedure
kadernota. In bijlage 1A van de notitie is een reactie gegeven op de verschillende kanttekeningen van de
directies.
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Het onderhavig raadsvoorstel is door het presidium aan de raad ter vaststelling aangeboden aan de raad en niet door de griffiers

van de gemeenten in Noord-Holland Noord. Dit is in de reactie van het college niet juist weergegeven.
2 De proces- en regiegroep bestaat uit de volgende personen: twee gemeentesecretarissen (de gemeentesecretarissen van
Medemblik, Schagen en Heiloo hebben in wisselende samenstellingen deelgenomen), twee griffiers (gemeenten Schagen en
Medemblik), drie directies GGD, VR en RUD (met wisselende personen i.v.m. personele mutaties), secretaris regio Alkmaar en
ambtelijk vertegenwoordigers van de gemeenten Hoorn, Hollands Kroon, Heerhugowaard en Den Helder.

In aanvulling daarop kan nog worden genoemd dat de eerste kadernota op 1 januari 2019 wordt verlangd,
zodat de gemeenschappelijke regelingen ruim de tijd hebben om de nodige voorbereidingen te treffen.
Reactie Westfriese gemeenten
De colleges van de Westfriese gemeenten hebben op 22 november 2017 een zienswijze voorgelegd aan
de Westfriese raden. Deze zienswijze treft u ter informatie hierbij aan (zie bijlagen).
Kort samengevat zijn de colleges van mening dat de maatregelen moeten worden uitgewerkt in een
uitwerkingsplan, waarbij aandacht wordt besteed aan financiële consequenties, capaciteit, planning,
evaluatie en variatie. Zij zien de voorstellen vooral als een nieuw startpunt, waarbij de suggestie is
meegegeven: evalueer de maatregelen na een bepaalde periode en neem de ruimte om aan te passen.
De colleges geven aan concreet aan de slag te gaan met de aanbevelingen en het verbeteren van de
positie van de raden. Het raadsvoorstel is in ongewijzigde vorm voorgelegd aan de Westfriese raden.
Tot slot.
De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN), die was gepland op 14 december 2017, is vervallen.
De Agendacommissie van de RRN heeft daarbij toegelicht dat dit voorstel in het verlengde ligt van de
reden waarom de RRN is opgezet en de toelichting die op 19 oktober 2017 is gegeven bij de RRN.
In die zin kan dit voorstel naar de mening van de Agendacommissie ook rechtstreeks in de lokale raden
worden behandeld. Uitstel van besluitvorming is in ieder geval niet nodig.
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Bijlagen:
Raadsvoorstel RVO17.0092
Reactie college van burgemeester en wethouders AU17.11029
Zienswijze Westfriese gemeenten IR17.0196

