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Onderwerp: Gezamenlijk visiedocument Gemeenschappelijke Regelingen BUCH-gemeenten
Aan de raad,
Beslispunt:

1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport: Grip op Gemeenschappelijke
Regelingen;
2. Het gezamenlijke visiedocument Gemeenschappelijke regelingen van de BUCHgemeenten vast te stellen;

1.
Waar gaat dit voorstel over?
De aanleiding tot het onderzoeken van de gemeenschappelijke regelingen en het opstellen van
een visie zijn de moties in de gemeenteraden van Heiloo en Castricum. In deze moties dragen de
gemeenteraden de colleges op een duidelijke overkoepelende visie te ontwikkelen die recht doet
aan het grote belang van Gemeenschappelijke Regelingen, alsmede aan de taakstellende en
controlerende bevoegdheden van de raad. Voor de uitwerking van de moties is samenwerking
gezocht met de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo. In het bij dit voorstel gevoegde
onderzoeksrapport worden de resultaten met aanbevelingen voor sturing van de
Gemeenschappelijke Regelingen (GR) vermeld. Op basis van het onderzoek is het bijgevoegde
visiedocument opgesteld met toelichting.
Mogelijk is er bij de BUCH-gemeenten nog behoefte aan onderlinge politiek bestuurlijke
afstemming over het onderzoek en de visie.
Het onderzoek, dat is verricht samen met de gemeenten Bergen, Heiloo en Uitgeest, is
breed van opzet geweest en met voldoende diepgang opgepakt om aan de moties van de
gemeenteraden van Heiloo en Castricum te voldoen.
De visie is een weerslag van de resultaten van het onderzoeksrapport en de daarin vermelde
aanbevelingen, alsmede de Kadernota Samenwerking en Fusie van gemeente Castricum.
2.
Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
De grip op de gemeenschappelijke regelingen wordt gerealiseerd als de aanbevelingen van het
onderzoek en de acties in de visie in totaliteit worden uitgevoerd. De verschillende aanbevelingen
en acties tezamen vormen de ruggengraat van het vergroten van de grip van de gemeenten op de
gemeenschappelijke regelingen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de vertegenwoordigers van de
BUCH-gemeenten gezamenlijk optrekken en medestanders vinden binnen het Algemeen Bestuur
van de gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord.
3.

Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
collegebevoegdheid:
raadsbevoegdheid:
opiniërend:
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kaderstellend:
maatschappelijk urgent:
budgetrecht:
anders, nl.:
4.

Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

Regionale samenwerking
vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling:
is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
komt hier niet voor in aanmerking omdat:
Burgerparticipatie: geen
Externe communicatie :
De gemeenschappelijke regelingen worden op de hoogte gesteld van de visie
en de daaruit voorvloeiende acties, na goedkeuring door de raad.
Extern overleg gevoerd met :
Het visiedocument is een coproductie van de betrokken ambtenaren van de BUCH-gemeenten
5.
Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Alleen in samenwerking met andere gemeenten kan grip worden gekregen op de
gemeenschappelijke regelingen. Dit visiedocument vormt voor de BUCH-gemeenten het
instrument om daar verder sturing en uitvoering aan te geven.
6.

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Na vaststelling van de visie door de raden, stellen de BUCH-gemeenten gezamenlijk een nota
verbonden partijen op. Door middel van deze nota wordt bij de gemeenten intern het proces
rondom de gemeenschappelijke regelingen goed verankerd. Het opstellen van de nota wordt
ambtelijk opgepakt, eventueel samen met de andere gemeenten in regio Alkmaar.
Het formaliseren van de toetsingscommissie(s) wordt ook ambtelijk in BUCH-verband opgepakt en
voorbereid. De acties, vermeld onder de gemeenschappelijke regelingen, worden opgepakt door
de vertegenwoordigers van de BUCH-gemeenten in de Algemeen Besturen van de verschillende
gemeenschappelijke regelingen.
Eind 2015 worden de resultaten van de uitgevoerde acties geëvalueerd
7.

Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Er zijn geen directe financiële gevolgen gemoeid met de visie.
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dat?
Er zijn geen externe subsidiebronnen
Risico’s
open-einde regelingen:
garantieverplichtingen:
risico’s gemeentelijke eigendommen:
overige risico’s:
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opgenomen in Naris: Gemeenschappelijke Regelingen Veiligheidsregio, GGD, WNK, MRA
en ISOB
8.
Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
In het kader van de samenwerking tussen de BUCH-gemeenten wordt dit besluit en de
oplossingrichting nu aan de raad voorgelegd.
Bijlagen:
1
2
3

Visie Gemeenschappelijke Regelingen; BUCH
Onderzoeksrapport Grip op Gemeenschappelijke Regelingen
Bijlagenboek bij onderzoeksrapport Grip op Gemeenschappelijke Regelingen

Bergen, 17 december 2013
College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester
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