
 
 
 

VERSLAG Raadsbrede Vakcommissie Regionale Samenwerking 
16 december 2014 

  
 
Agendapunt  A 1: Opening 
 
Aanwezig: 
Commissieleden: 
 
Bekius, van der Leij (PvdA); 
Zwart, Ooijevaar, Valkering 
(CDA); Leijen, Zeiler, 
Blankendaal (GB);Karels, 
Luttik – Swart, van der Velden 
Swart (KL); Roem, Paping 
(VVD); Braak – van Kasteel 
(GL) Wals, Halff, Otto – van 
der Ende (D66). 
 
Voorzitter: 
Kindt 

Collegeleden: 
 
Hafkamp  

Commissiegriffier: 
 
Bosch – van Opzeeland 
 
 

 
Agendapunt  A 2: Spreekrecht 
 
Spreekrecht 
Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 
 
Agendapunt  A 3,4, 5: Businesscase Buch samenwerking en het besluit om tot fusie van 
de 4 ambtelijke organisaties over te gaan 
 
 
Opmerkingen 2 

Fracties geven aan dat de beantwoording van de vragen, waarvoor dank, nog tot meer vragen 
leidt en de zorgen niet heeft verminderd. De raden zijn te weinig bij het gehele proces 
betrokken geweest, dat moet beter, 
Enerzijds wordt gesteld dat eerst een visie, een richting aangegeven moet worden, er nog veel 
moet worden uitgezocht en uitgewerkt, voordat er een besluit genomen kan worden. 
Anderzijds wordt opgemerkt dat er nu een principe besluit genomen kan worden, dat geeft 
richting aan de nadere invulling en dan kan voor de zomer een definitief besluit, een go, 
genomen worden. 
Er ontstaat onduidelijkheid over de vraag of er nu een onomkeerbaar besluit genomen gaat 
worden. 
 
Portefeuille Hafkamp geeft aan dat het definitieve besluit het besluit is over de 
Gemeenschappelijke Regeling en het bedrijfsplan, dat gebeurt nog voor het reces. Maar dat er 
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nu een zwaarwegend principe besluit genomen wordt. 
 
Na een schorsing komt de tekst van een amendement van KL, CDA,PvdA,D66 op tafel. 
Het beoogt meer nadruk te leggen op de uiteindelijke besluitvorming voor het reces. 
 
GL, VVD, CDA en Gemeentebelangen geven aan onverkort achter het principe om te gaan 
fuseren te staan, nauw betrokken willen worden bij de nadere uitwerking, daar grip op te willen 
hebben. 
D66, PvdA geven aan de intentie te hebben de fusie te willen, maar het zal afhangen van de 
uiteindelijke uitwerking, waar de raden meer grip op moeten hebben. 
Kies Lokaal wenst eigenlijk meerdere opties uitgewerkt te zien, maar steunt het amendement 
wel. 
 
Aan de orde komen nog het doorgaan met de klankbordgroep en de wens om ook het 
Bedrijfsplan door de raden te laten vaststellen. 
 
Proces: 19 december uitwisseling door de griffiers van de uitkomsten van de raadscommissies, 
7 januari bestuurlijke stuurgroep, daarna nagaan of er een extra commissie nodig is om 19 
januari voor te bereiden met de kennis van de standpunten van de fracties van de andere 
raden. 
De griffier zendt het amendement direct door naar de fracties van de andere raden. 
 
 
Bergen, 17 december 2014.  
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