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Gevraagde beslissing

Voorgesteld wordt in te stemmen met de volgende kaders voor
de WOL-samenwerking:
• Elke gemeente behoudt haar bestuurlijke zelfstandigheid;
• Elke gemeente stelt haar eigen beleids- en uitvoeringskaders
vast;
• De dienstverlening van elke gemeente blijft lokaal (frontoffices);
• Samenwerkingsproces te benutten om de gemeentelijke
dienstverlening verder te ontwikkelen in termen van
vraaggerichtheid en hoogwaardigheid, waarbij de huidige
kwaliteit van de dienstverlening minimaal gehandhaafd blijft of
verbeterd wordt;
• Vanuit het uitgangspunt van ‘handhaven van de bestuurlijke
zelfstandigheid van de drie gemeenten’ blijft elke gemeente
thans en in de toekomst verantwoordelijk voor haar eigen
financiële positie;
• De (structurele) kosten van de ambtelijke organisatie moeten
tijdens de samenwerking en in verdere uitwerkingen van de
samenwerking gelijk blijven. Uitgezonderd wanneer er nieuwe
taken vanuit het Rijk bijkomen of als er uit de deelnemende
gemeenten nieuwe beleidsvoornemens zijn die gepaard gaan
met personeeluitbreiding;
• Overige efficiencyvoordelen uit het samenwerkingsproces
worden ingezet voor het borgen en doorontwikkelen van de
kwaliteit van hoogwaardige dienstverlening aan de burger;
Op basis van voorstaande verzoeken wij u:
• Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken
om het eindperspectief nader uit te werken ter voorbereiding
op de mogelijke intentieovereenkomst eerste kwartaal 2009.
• In het eerste kwartaal 2009 een intentieverklaring aan uw raad
voor te leggen over het vervolgproces en de verdere
uitwerking van de samenwerking.
• Bij de intentieverklaring zitten bovendien:
o Een sterkte / zwakte analyse van de drie gemeenten
(nul-meting);
o De eerste uitkomsten van de korte termijn
samenwerkingstaken;

o
o
o

o
o
o

Een overzicht van de huidige financiële posities van de
drie gemeenten;
Een overzicht van financiële voordelen van de
samenwerking;
Een overzicht van (eenmalige)voorbereidings- en
transitiekosten, inclusief een voorstel voor een
transparant en objectief verdeelmodel voor deze
(eenmalige) voorbereidingskosten;
Een voorstel met evaluatie-indicatoren;
Een voorstel met ontbindende
samenwerkingsvoorwaarden in relatie tot de indicatoren;
De Voorwaarde dat alleen uitbreiding van het aantal
deelnemende gemeenten kan plaatsvinden als dit een
samenwerkingspartner is met een katalyserende
bijdrage en alle drie de gemeenteraden daartoe
besluiten.

Bevoegdheid

Gemeenteraad

Inleiding en probleemstelling

Zie bijlage “Kaderstellend raadsvoorstel samenwerking
gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer”.

Oplossing

Idem

Meetbare doelstellingen/output

Idem

Beslag op middelen

Idem

Evaluatie

Idem

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

M. van den Hende
Bijlage: besluit

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
b e s l u i t:
In te stemmen met de volgende kaders voor de WOL-samenwerking:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Elke gemeente behoudt haar bestuurlijke zelfstandigheid;
Elke gemeente stelt haar eigen beleids- en uitvoeringskaders vast;
De dienstverlening van elke gemeente blijft lokaal (front-offices);
Samenwerkingsproces te benutten om de gemeentelijke dienstverlening verder te ontwikkelen in
termen van vraaggerichtheid en hoogwaardigheid, waarbij de huidige kwaliteit van de
dienstverlening minimaal gehandhaafd blijft of verbeterd wordt;
Vanuit het uitgangspunt van ‘handhaven van de bestuurlijke zelfstandigheid van de drie gemeenten’
blijft elke gemeente thans en in de toekomst verantwoordelijk voor haar eigen financiële positie;
De (structurele) kosten van de ambtelijke organisatie moeten tijdens de samenwerking en in
verdere uitwerkingen van de samenwerking maximaal gelijk blijven. Een uitzondering hiervoor geldt
wanneer er verplichte nieuwe taken vanuit het Rijk bijkomen, welke als onontkomelijk voor de
gemeente(n) gelden. In die gevallen, waarbij vanuit de deelnemende gemeente(n) nieuwe
beleidsvoornemens worden gewenst en gevraagd en deze beleidsvoornemens gepaard dienen te
gaan met een uitbreiding van de gemeentelijke ambtelijke organisatie, dan zullen de kosten, die
hieruit voortvloeien gedragen moeten worden door die gemeente(n), welke deze nieuwe
beleidsvoornemens willen doorvoeren binnen de eigen gemeente(n). Die gemeente(n), die niet
deze beleidsvoornemens wil(len) doorvoeren zal (zullen) niet voor extra kosten van de ambtelijke
organisatie worden belast;
Overige efficiencyvoordelen uit het samenwerkingsproces kunnen indien nodig worden ingezet voor
het borgen en doorontwikkelen van de kwaliteit van hoogwaardige dienstverlening aan de burger;
Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om het eindperspectief nader uit te
werken ter voorbereiding op de mogelijke intentieovereenkomst eerste kwartaal 2009.
In het eerste kwartaal 2009 wordt door het college een intentieverklaring voorgelegd over het
vervolgproces en de verdere uitwerking van de samenwerking.
Bij de intentieverklaring zitten bovendien:
o Een sterkte / zwakte analyse van de drie gemeenten (nul-meting);
o De eerste uitkomsten van de korte termijn samenwerkingstaken;
o Een overzicht van de huidige financiële posities van de drie gemeenten;
o Een overzicht van financiële voordelen van de samenwerking;
o Een overzicht van (eenmalige)voorbereidings- en transitiekosten, inclusief een voorstel voor
een transparant en objectief verdeelmodel voor deze (eenmalige) voorbereidingskosten;
o Een voorstel met evaluatie-indicatoren;
o Een voorstel met ontbindende samenwerkingsvoorwaarden in relatie tot de indicatoren;
o De Voorwaarde dat alleen uitbreiding van het aantal deelnemende gemeenten kan
plaatsvinden als dit een samenwerkingspartner is met een katalyserende bijdrage en alle drie
de gemeenteraden daartoe besluiten.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 17 juni 2008
de griffier,

DH

de voorzitter,

