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Conceptbesluit:

1. Kennis te nemen van het onderzoek naar de financiële positie van de gemeente Wormerland (rapportage
N.A.R) en van de rapportage over de financiële voordelen van de samenwerking, inclusief de eenmalige
voorbereidingskosten en –baten (rapport Varianten in samenwerking).
2. De twee rapporten, genoemd bij punt 1, vrij te geven voor bespreking in de raadswerkgroep, het management
en de ondernemingsraden.
3. Te besluiten dat, op basis van de bijeenkomst met de colleges van de gemeente Wormerland en Oostzaan op
3 december jl., het verdere onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen de gemeente Wormerland en
Oostzaan zich richt op de ambtelijke integratie van de twee organisaties en bredere
samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten.
4. Het raadsvoorstel “Voorzetting onderzoek mogelijke ambtelijke samenwerking gemeenten Wormerland en
Oostzaan” aan te leveren aan de griffie met het verzoek dit voorstel te agenderen voor de eerst volgende
raadsvergadering.
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Bespreken

Het college heeft besloten:

________

________
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 Conform advies op

________

________

1e wethouder

 het advies aan te houden

________

________
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________

________
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 besloten met wijziging(en)

________

________
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:

Bevoegdheid:

Gemeenteraad (voorblad griffie vereist)




College van Burgemeester en Wethouders
Burgemeester
Delegatie/mandaat

Voorhangprocedure:

Ja (voorblad griffie vereist)

Nee

}



Agenderen raadsavond (voorblad griffie vereist)

Aanleiding en probleemstelling (Analyse)
In december 2007 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Wormerland, Oostzaan en
Landsmeer de colleges verzocht om een nader onderzoek in te stellen naar een mogelijke
samenwerking tussen de gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer. Voor deze
samenwerking zijn destijds een aantal uitgangspunten geformuleerd en vastgelegd.
In vervolg hierop zijn verschillende voorbereidende werkzaamheden gestart voor een mogelijke
samenwerking tussen de drie ambtelijke organisaties. In juni 2008 is in alle drie de raden het
‘kaderstellende raadsvoorstel’ vastgesteld.
In november 2008 heeft de raad van de gemeente Landsmeer, op advies van het college van
Landsmeer, geheel onverwacht besloten om de voorbereiding van ambtelijke samenwerking tussen
de drie gemeenten te beëindigen. Als reden voor de beëindiging van de samenwerking heeft de
gemeente Landsmeer aangegeven dat zij het SETA-model niet meer voorstaan en dat de
samenwerking niet voldoet aan de eerder vastgestelde uitgangspunten die zijn vastgelegd in het
“Kaderstellende raadsvoorstel” met betrekking tot samenwerking WOL-gemeenten. Gemeente
Landsmeer heeft zich per direct teruggetrokken uit alle voorbereidende werkzaamheden, de korte
termijn samenwerkingstaken en de proeftuinen.
De colleges van de gemeenten Wormerland en Oostzaan zijn teleurgesteld over de beslissing van de
gemeente Landsmeer en delen de mening van Landsmeer niet. Temeer omdat op dit moment geen
enkele aanwijzing is dat de mogelijke samenwerking niet zou voldoen aan de gestelde uitgangspunten
en kaders. In een gezamenlijk schrijven van het college van Wormerland en Oostzaan aan het college
van Landsmeer wordt de reactie toegelicht (bijlage brief d.d. 17 november 2008).
Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat
Naar aanleiding van de beëindiging van het onderzoek tot een mogelijke samenwerking door
Landsmeer, hebben de colleges van Wormerland en Oostzaan zich beraden over de hierdoor
ontstane situatie.
Geconstateerd wordt dat:
• de oorspronkelijke redenen om intensieve ambtelijke samenwerking te onderzoeken nog steeds
aanwezig zijn;
• de voorbereiding op een mogelijke samenwerking heeft geresulteerd in een zeer enthousiaste inzet
van het management en de medewerkers van Wormerland en Oostzaan;
• er vanaf januari 2008 met veel geestdrift gewerkt is aan de korte termijn samenwerkingstaken, de
proeftuinen en de documenten die onderdeel zijn van de in het eerste kwartaal van 2009 geplande
‘intentieverklaring’;
• de documenten c.q. onderzoeken zich op dit moment in een afrondende fase bevinden.
Gezien voorstaande zijn de colleges van Wormerland en Oostzaan van mening dat het wenselijk is
om het samenwerkingsonderzoek voort te zetten tussen de gemeente Wormerland en Oostzaan.
Management en medewerkers zijn nog steeds zeer gemotiveerd en de resultaten van het ingezette
onderzoek kunnen worden gebruikt om te beoordelen of ambtelijke samenwerking tussen Wormerland
en Oostzaan voldoet aan de gestelde uitgangspunten en kaders.

Conceptbesluit
Wij adviseren u om:
1. Kennis te nemen van het onderzoek naar de financiële positie van de gemeente Wormerland
(rapportage N.A.R) en van de rapportage over de financiële voordelen van de samenwerking,
inclusief de eenmalige voorbereidingskosten en –baten (rapport Varianten in samenwerking
2. De twee rapporten, genoemd bij punt 1, vrij te geven voor bespreking in de raadswerkgroep, het
management en de ondernemingsraden.
3. Te besluiten dat, op basis van de bijeenkomst met de colleges van de gemeente Wormerland en
Oostzaan op 3 december jl., het verdere onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen de
gemeente Wormerland en Oostzaan zich richt op de ambtelijke integratie van de twee organisaties
en bredere samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten.
4. Het raadsvoorstel “Voorzetting onderzoek mogelijke ambtelijke samenwerking gemeenten
Wormerland en Oostzaan” aan te leveren aan de griffie met het verzoek dit voorstel te agenderen

voor de eerst volgende raadsvergadering.
Bevoegdheid
De gemeenteraad op basis van de gemeentewet, art. 160.
Communicatie
Na besluitvorming in de twee gemeenteraden, eind januari 2009, worden de medewerkers
geïnformeerd en wordt een persbericht uitgegeven.
Beslag op middelen
Een onderdeel van het samenwerkingsonderzoek richt zich op financiële gevolgen van de
samenwerking. De financiële gevolgen worden in bijgaande rapportage “Varianten in samenwerking”
toegelicht.
Tijdpad/procedure
Wij stellen voor om de volgende planning aan te houden:
Half januari ‘08: bijeenkomst raadswerkgroep, bespreken:
- Eerste uitkomsten korte termijn samenwerkingstaken
- Sterkte/zwakte analyse
- Financiële positie per gemeente
- Financiële voordelen samenwerking
- Eenmalige voorbereidings-kosten/-baten
Eind januari ’08: bijeenkomst raadswerkgroep, bespreken:
- Voorstel evaluatie indicatoren
- Voorstel ontbindende voorwaarden
- Voorstel toetredende gemeenten
e

1 helft februari ’08: gezamenlijke raadsbijeenkomst
e

2 helft februari ’08: voorronde / commissie raden
Maart ’08: besluit raden
Mei ’08: aanvullende besluiten raden

