Voorblad raadsavond Wormerland

Onderwerp

Voortzetting onderzoek samenwerking tussen gemeente Wormerland en
Oostzaan

Activiteit

Besluitvorming

Doel

Voortzetting onderzoek samenwerking tussen gemeente Wormerland en
Oostzaan

Geschatte
behandeltijd

30 minuten

Beknopte
toelichting

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.
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.

Vervolg
procedure
Gevraagde
beslissing

Gereed voor besluitvorming

•

Het college van de gemeente Wormerland / Oostzaan verzoeken het
gestarte onderzoek naar een ambtelijke samenwerking tussen de drie
WOL-gemeenten voort te zetten tussen de gemeente Wormerland en
Oostzaan, waarbij het onderzoek zich richt op de ambtelijke integratie van
de twee organisaties en bredere samenwerkingsmogelijkheden met
andere gemeenten.

•

Te besluiten dat de uitgangspunten voor het onderzoek gelijk zijn aan de
uitgangspunten benoemd in het in juni 2008 vastgestelde “Kaderstellend
raadsvoorstel”.
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