Notitie van de fraktie van de PVDA inzake samenwerking WOL

Het moet U bekend zijn dat in eerdere discussies wij bepleit hebben om als gemeente Wormerland
het voortouw te nemen in het zoeken naar regionale samenweking. Die inzet is door de hele raad
onderschreven door het aannemen van een motie Van VLW. Deze motie moet ook weer gezien
worden als een vervolg op de motie die in mei 2007 is aangenomen in het kader van het VNG
congres.
De door de raad uitgezette lijn is naar onze mening dat Wormerland in deze ontwikkeling zelf aan
het roer blijft staan en het niet over zich heen laat komen.
Vervolgens is het College hiermee aan de slag gegaan.
In het kader van de vereiste bestuurskracht zal over 1 ½ a 2 jaar de bestuurskracht worden
gemeten. Het spreekt voor zich dat gemeenten die onder de maat scoren een hele grote druk gaan
krijgen om heringedeeld gaan worden. Deze eis voor bestuurskracht bij de gemeenten is begrijpelijk
omdat er steeds meer taken bij de gemeenrelijke overheid worden neergelegd en de burgers het
recht hebben op goede kwalitatieve dienstverlening.
Naar onze mening is het niet mogelijk in Wormerland de ambtelijke organisatie op een kwantitatieve
en kwalitatieve wijze adequaat met het oog op de toekomst in te vullen. Die mogelijkheden worden
door regionale samenwerking aanzienlijk verbeterd. Wij noemen hierbij als voorbeelden op de wijze
waarop vroeger het onderwijsbeleid vanuit de gemeente werd aangestuurd en de wijze waarop dat
nu door Spoor gebeurd. Datzelfde geldt ook voor de milieudienst.
Kortom wij zijn van mening om het belang van zelfstandigheid van Wormerland te waarborgen het
noodzaak is tot regionale samenwerking te komen.
Als fraktie zullen wij de mogelijke regionale samenwerking kritisch volgen en er zeker niet
lichtvaardig mee omgaan. Hierbij vinden wij uiterst van belang de burgers op een adequate wijze
de mogelijk genoemde samenwerking te informeren. Immers de burgers hebben hierbij ook hun
belang omdat het alleen een goede verbetering van de dienstverlening betreft en niets anders.
Immers voor aanvragen van paspoorten, bouwvergunningen en rijbewijs als voorbeeld te noemen
kunnen zij bij hun eigen gemeent terecht.

Omdat dit een oriénterend voorronde is over samenwerking worstelen wij met vragen die voor
ons van belang zijn om ons definitieve standpunt te bepalen.

