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Wormerland & Oostzaan

Gevraagde beslissing

Bevoegdheid

1. Toestemming te verlenen tot het oprichten van de
gemeenschappelijke regeling “Werkorganisatie (naam
n.n.t.b)”, met ingang van 1 januari 2010.
2. In te stemmen met het voorstel “Financieel model
gemeente Oostzaan, gemeente Wormerland en centrale
werkorganisatie”, met ingang van 1 januari 2010.
De bevoegdheid tot het treffen van deze gemeenschappelijke
regeling ligt bij het college omdat het een regeling betreft voor de
ambtelijke organisatie hetgeen een collegebevoegdheid is,
conform de gemeentewet art. 160 lid 1:c,.
De colleges gaan, conform artikel 1 lid 1 van de WGR, echter
niet over tot het treffen van een regeling na verkregen
toestemming van de gemeenteraden.
Conform artikel 212 Gemeentewet is de raad bevoegd de
uitgangspunten vast te stellen voor het financiële beleid, het
financiële beheer en voor de inrichting van de financiële
organisatie.

Inleiding en probleemstelling

Op 14 april 2009 hebben de raden van de gemeente
Wormerland en Oostzaan besloten om per 1 januari 2010 de
ambtelijke organisaties te integreren tot één ambtelijke
organisatie. Daarnaast is tegelijkertijd door beide raden de
opdracht aan de colleges gegeven om de juridische vorm van de
samenwerking en de financiële stromen uit te werken en de
kaders op te stellen voor het ‘instapdocument toetredende’
gemeenten.

Oplossing

Om de juiste en passende juridische vorm van de
samenwerking te bepalen is onderzoek verricht naar
verschillende vormen van samenwerken. Hierbij is een
onderscheid gemaakt in publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke
samenwerkingsvormen. De resultaten van dit onderzoek treft u
aan in een beknopt overzicht, bijlage 3 “Juridische vormen van
ambtelijke samenwerking tussen Wormerland en Oostzaan”.

De juridische vorm van de samenwerking, die gebaseerd is op
de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR), en de financiële
stromen treft u in de Gemeenschappelijke Regeling
“Werkorganisatie (naam n.n.t.b)” en afgekort als GR. De GR en
een toelichting hierop treft u als bijlage 1 aan. Het voorstel met
betrekking tot de financiële stomen treft u als bijlage 2 aan.
Voor wat betreft het instapdocument wordt onderscheid gemaakt
in de juridische voorwaarden die gesteld worden aan het in- en
uittreden aan de GR, deze zijn dan ook opgenomen in de GR.
In aanvulling hierop wordt door de afdeling Communicatie een
meer marketing gericht instapdocument toetredende gemeenten
ontwikkeld. Uit dit document blijkt wat Wormerland & Oostzaan
samen kunnen bieden indien andere gemeenten zich wensen
aan te sluiten bij de samenwerking of separate diensten willen
gaan inkopen en binnen welke kaders deze samenwerking dan
plaatsvindt. Het concept instapdocument toetredende
gemeenten ontvangt u ter bespreking in de beide colleges en
raden medio mei 2009.
Meetbare doelstellingen/output

In de gemeenschappelijke regeling is de juridische
samenwerkingsvorm en zijn de financiële stromen vastgelegd.
Ook worden de bevoegdheden van de verschillende
bestuursorganen benoemd.
Hiermee wordt, in het kader van het duale bestel, geborgd dat
de raad haar kaderstellende-, controlerende- en
toezichthoudende rol behoudt en kan uitvoeren.

Beslag op middelen

Voor dit onderdeel wordt verwezen naar het
samenwerkingsbesluit Wormerland & Oostzaan van
14 april 2009.

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 d.d. 21 april 2009;
“Gemeenschappelijke Regeling en financieel model samenwerking gemeente Wormerland &
Oostzaan”
b e s l u i t:
1. Toestemming te verlenen tot het oprichten van de gemeenschappelijke regeling
“Werkorganisatie (naam n.n.t.b)”, met ingang van 1 januari 2010.
2. In te stemmen met het voorstel “Financieel model gemeente Oostzaan, gemeente
Wormerland en centrale werkorganisatie”, met ingang van 1 januari 2010.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 16 juni 2009

DH

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

