Amendement
Onderwerp: (Bestuurlijke) Toekomst Langedijk (agendapunt 4, nummer 47)
De raad van de gemeente Langedijk, bijeen op 25 oktober 2016,
Constaterende dat:
1. gelezen de onderzoeken van Bremmers, Seinstra van de Laar en het Perspectief op
Bestuurlijke Toekomst Langedijk 2016, de Raad behoefte heeft aan meer specifieke
informatie om dit in de vorm van fase 2 en een start van fase 3 van het onderzoek vorm te
geven.
Overwegende dat:
1. de inwoners worden betrokken bij de keuze voor de bestuurlijke toekomst;
2. de informatie die aan de inwoners gegeven wordt compleet moet zijn;
3. voor- en nadelen van een keuze voor de bestuurlijke toekomst in zelfstandigheid of fusie
concreet moet zijn;
4. op basis van complete informatie de raad een besluit kan nemen.
Besluit:
De beslispunten 1 tot en met 3 uit het raadsvoorstel te weten:
1. op basis van het document ‘Perspectief op Bestuurlijke Toekomst Langedijk, 2016’ de
voorlopige keuze te maken voor ‘bestuurlijke fusie’ als de meest aansluitende
samenwerkingsvorm;
2. het college opdracht te geven om de raad in december 2016 een voorstel voor te leggen
over de meest geschikte fusiepartner(s) voor een gezamenlijk onderzoek naar een
bestuurlijke fusie;
3. het college opdracht te geven om de uitvoering van beslispunt 2 in afstemming met de
regiegroep te laten plaatsvinden.
te wijzigen in:
1. fase 1 van het onderzoek naar de toekomst van Langedijk af te sluiten;
2. in te stemmen met het starten met fase 2;
3. onderzoek te doen naar de consequenties van zelfstandigheid voor onder meer:
a. De continuïteit, kwaliteit en kwetsbaarheid van de organisatie;
b. Duurzame solide financiële huishouding;
c. Voorzieningenniveau;
d. Beheer openbare ruimte;
e. Zorginfrastructuur;
f. Ruimtelijke kwaliteit.

4. vanuit de huidige situatie van bestuurlijke zelfstandigheid onderzoek te doen naar
mogelijkheden van samenwerking op de gebieden waar nu nog niet wordt
samengewerkt. Onderzoek te doen naar de voor- en nadelen hiervan.
5. onderzoek te doen naar de voor- en nadelen en partner(s) voor een ambtelijke fusie;
6. onderzoek te doen naar de voor- en nadelen en partner(s) voor bestuurlijke fusie;
7. het college opdracht te geven om de onderzoeken genoemd onder beslispunten 3 t/m 6
uit te voeren;
8. in een later stadium vast te stellen hoe de inwoners bij het onderzoek worden
betrokken;
9. het college opdracht te geven voor het opstellen van een onderzoeksopdracht met
planning en mogelijke budgettering, welke door de raad breed gedragen wordt. In de
onderzoeksopdracht komen de hieronder genoemde onderwerpen a t/m i met
betrekking tot de varianten zelfstandigheid, ambtelijke fusie, bestuurlijke fusie terug èn
de huidige situatie als nulmeting. De onderzoeksopdracht is inclusief de definiëring van
de onderwerpen en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd aan de raad
waarmee de raad haar regierol kan vervullen. Het onderzoeksresultaat geeft de
vergelijkbaarheid binnen de varianten weer:
a. Bestuurskracht;
b. Financiën;
c. Dienstverlening;
d. Ontwikkelingsmogelijkheden;
e. Positie in de regio;
f. Voorzieningenniveau;
g. Beheer openbare ruimte;
h. Zorginfrastructuur;
i. Ruimtelijke kwaliteit.
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