Voorzitter, beste collega- raadsleden,
In het presidium van 24 april 2012 heb ik op mij genomen om verantwoording
af te leggen over hetgeen ik in de regioraadsvergadering van 13 maart 2012 heb
meegedeeld over de toekomst van de gemeente Wormerland als het gaat om
deelname in de Stadsregio Amsterdam. Een discussie aangaan over deelname
in de Stadsregio lijkt nu niet meer zo zinnig, daar de de Tweede Kamer
vooralsnog niet zal praten over het schrappen van de ‘plus’ van de Wgr +
en de verwachting is dat de Stadsregio vooralsnog in de huidige vorm zal
blijven bestaan. Maar ik ga toch even verantwoording afleggen. Over
hetgeen ik in de regioraadsvergadering heb meegedeeld kan ik kort zijn.
Hetgeen ik gezegd heb, staat vastgelegd in de conceptnotulen. Er staat als volgt:
“De heer MANDJES meldt dat de gemeenteraad van Wormerland vorige week
de samenwerking in de Stadsregio heeft besproken en heeft besloten dat men -na
afronding van de financiën- definitief niet verder wil meedoen. De opvatting is
dat Wormerland te weinig invloed heeft op het beleid en dat indirecte
verkiezingen ongewenst zijn. Ook de SP onderschrijft dit standpunt en wil geen
indirecte verkiezingen meer. “
Een en ander is in lijn met de brief die namens de gemeenteraad van
Wormerland op 14 juni 2011 aan de stadsregio verzonden werd. Deze brief
vermeldt als volgt:
“Wij hebben op 8 maart jl. besloten niet in te stemmen met deze notitie. Dit
omdat wij vinden dat de afschaffing Wgr+ regio’s niet mag leiden tot de
instelling van een vierde bestuurslaag en er na de opheffing van de Wgr+
regio’s terug gevallen kan worden op het “Huis van Thorbecke”.
Bovendien worden de leden van de regioraad indirect verkozen waardoor er
sprake is van getrapte ‘democratie’ en grijpt de Stadsregio te diep in in de eigen
kracht van de kleine gemeenten. Volledigheidshalve treft u de memo behorend
bij ons besluit in de bijlage aan.
Ons standpunt wordt gesteund door de raadsfracties en tevens coalitiepartijen
Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) en SP die een meerderheid in de raad
vertegenwoordigen. De overige raadsfracties CDA, GroenLinks, VVD en de
PvdA kunnen zich niet vinden in dit standpunt en ondersteunen de visie van de
regioraad, zoals vastgelegd in de notitie, waarin als oplossing wordt gedacht
aan het opschalen en het versterken van de Wgr+ samenwerking naar het
niveau van de metropoolregio”.
Het door mij verwoordde standpunt is eveneens in lijn met het raadsbesluit dat
op 31 augustus 2010 genomen werd. Dit raadsbesluit, dat unaniem aanvaard
werd, vermeld onder het derde aandachtsstreepje:

“Gelet op het feit dat de gemeente Wormerland goed vertegenwoordigd moet
worden in de regioraad van de Stadsregio Amsterdam
Gelezen het voorstel van de raadsleden Hans Mandjes (SP) en Sandra
Kleijhorst (VLW) d.d. 12 augustus 2010
Besluit:
- het Regioraadslid de gelegenheid te geven toe te treden tot diens eigen
politieke fractie, mits het Regioraadslid de belangen van de gemeente
Wormerland vertegenwoordigt”
Met mijn opmerking in de regioraad van 13 maart 2012 heb ik – naar mijn
mening – zowel het standpunt van de gemeente Wormerland als het standpunt
van de SP- fractie naar voren gebracht.
In de voorronde van 6 maart 2012 bespraken de negen aanwezige
vertegenwoordigers van de Wormerlandse politieke partijen nogmaals de
toekomst van de Stadsregio. Dit naar aanleiding van een brief. In de
besluitenlijst (van de voorronde) wordt het volgende vermeld:
“Voorkeur van de fracties van VLW en SP gaat uit naar uitstappen in 2013. De
financiële consequenties van het al dan niet deelnemen aan de
gemeenschappelijke
regeling zijn nog niet inzichtelijk.
Uiteindelijk zijn alle fracties het eens over een ’voortzetting’ tot 2014, inclusief
uitvoering van de bestaande regionale agenda 2010-2014 gewenst is.’De
periode van 2 jaar kan benut worden om definitieve besluitvorming over de
samenwerkingsvorm in de toekomst (na 2014) af te ronden.
Conclusie:
Standpunt van de raad:
Voortzetting huidige samenwerking tot 2014, inclusief uitvoering bestaande
regionale agenda 2010-2014. De ’periode’ van 2 jaar kan benut worden om
definitieve besluitvorming over de samenwerkingsvorm in de toekomst (na
2014) af te ronden.
Vervolg:
Het standpunt van de (voorronde van de, HM) raad kan aan de stadsregio
worden meegedeeld.”
Het in de voorronde van 6 maart 2012 genomen ‘besluit’ is niet helder. De
aanwezige raadsleden gaan in hun besluit voorbij aan hetgeen de Stadsregio
vroeg, namelijk ‘voortzetting’ tot en met 2014. De raadsleden besloten tot
voortzetting tot en met 2013. Bovendien wordt voorbijgegaan aan het eerdere
standpunt, uittreden bij het ‘verdwijnen’ van de + bij de Wgr+. Uit de
besluitenlijst blijkt bovendien dat de voorkeur van de fracties van VLW en SP

conform het eerder genomen besluit alsmede conform het coalitieakkoord nog
steeds uitgaat naar uitstappen in 2013.
Het standpunt van de gemeenteraad, verwoord in de brief van 14 juni 2011 is
gebaseerd op een raadsbesluit, door de raad genomen. Het standpunt om tot
2014 niet uit te treden is gebaseerd op een zienswijze van de voorronde, terwijl
de voorronde geen raadsbesluiten kan nemen.
Overigens is het in de regioraadsvergadering uitgedragen standpunt het
standpunt van het college.
De consequenties van het uitstellen van uittreden naar een later stadium zijn
evenmin helder. Onduidelijk is of – als de gemeente Wormerland tot 2014 in de
Stadsregio blijft – er uittreedkosten verbonden zijn aan het uittreden. Immers, bij
voortzetting van de Stadsregio tot en met 2014 zal er een nieuwe Wgr- regeling
(zonder de +) ontstaan, waaraan de gemeente Wormerland zich dan verbindt.
Het college heeft hierover een brief aan minister Spies gezonden, waarin haar
onomwonden naar de consequenties wordt gevraagd. Na het antwoord op deze
brief wordt de toekomst van de gemeente Wormerland in de (Wgr)- Stadsregio
opnieuw middels een raadsvoorstel in de gemeenteraad aan de orde gesteld,
zodat door u een goed afgewogen besluit kan worden genomen.
Nu de Tweede Kamer vooralsnog niet meer gaat praten over het schrappen
van de ‘plus’ van de Wgr+ weten we dat het niet meer opportuun is om te
praten over uittreden. Binnenkort zal de gemeenteraad wel een ander
raadsvoorstel tegemoet kunnen zien, denk ik.
Destijds, in de regioraadsvergadering van 13 maart, heb ik mijns inziens het
meerderheidsstandpunt (dus het standpunt) van de gemeenteraad van
Wormerland verwoord. Ik wil het hierbij laten.

