Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
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Steller vragen: H. Marchal (PCG)
Onderwerp: Bestuurskrachtonderzoek en gemeentelijke samenwerking
Vraag 1:
Heeft het college inmiddels een bredere visie ontwikkeld op gemeentelijke
samenwerking? Hoe gaat deze samenwerking verder vorm krijgen? Wanneer wordt de raad
nu echt bij dit thema betrokken? Is agendering van dit onderwerp op korte termijn te
verwachten?
Antwoord:
Er is sinds januari 2010 sprake van een project op het gebied van ambtelijke
samenwerking tussen de gemeenten Wijk bij Duurstede en Bunnik. Hoe deze samenwerking
verder vorm gaat krijgen zal eind 2011 duidelijk worden. Op 17 november a.s. komen
management en directies van beide gemeente samen om de ervaringen (kwalitatief en
kwantitatief) uit de afgelopen periode te evalueren, een verkenning van de toekomstvarianten
te maken en een advies voor te bereiden aan de colleges van B&W. Op basis daarvan kan een
beslissing over het vervolg worden genomen. Bij het nemen van deze beslissing zal de
gemeenteraad betrokken worden.
U mag daartoe een uitgebreide notitie verwachten, waarin o.m. een inventarisatie te vinden
is van de inspanningen en de resultaten die het gevolg zijn van de nauwere samenwerking
met Bunnik, de inspanningen en de resultaten die er zijn met betrekking tot andere
intergemeentelijke samenwerkingen, waaronder limitatieve opsomming van alle
gemeenschappelijke regelingen. Hieronder vallen ook samenwerkingen van gealloceerde
gemeentelijke taken zoals de bibliotheekfunctie. Daarnaast zal de notitie inzicht geven in de
knelpunten die zich voordoen bij intergemeentelijke samenwerking en de oplossingen die
daarbij denkbaar zijn. Een voorbeeld daarvan is de rol en de positie van de gemeenteraad in
gemeenschappelijke regelingen/intergemeentelijke samenwerkingen. Aanleidingen daartoe
zijn o.m. het rekenkamerrapport met betrekking tot de RSD, het voornemen van de
veiligheidsregio (zie beleidsplan 2012-2014) om gemeenteraden beter in positie te brengen,
zowel op inhoud als financiële gevolgen, en de “stapeling van risico’s” zoals gevraagd door
de heer Smit (Burgerbelangen Nu). Dit laatste speelt zich met name af bij RSD en SWZ en
zal al eerder tijdens een bespreking aan de orde komen.
De notitie wordt aan het eind van het vierde kwartaal opgemaakt en zal in het eerste kwartaal
van het volgend jaar aan de griffie/agendacommissie worden aangeboden. De genoemde
toezegging wordt in de bestuurlijke planning opgenomen. Overigens zijn wij wat betreft deze
toezegging mede afhankelijk van de gemeente Zeist. Zij maken voor het onderdeel
“aansturing van gemeenschappelijke regelingen” de notitie. Vooralsnog geen wij ervan uit
dat deze eind dit jaar inderdaad beschikbaar zal zijn.
Vraag 2:
De prangende vraag van de PCG is: hoe staat het ermee [met het
bestuurskrachtonderzoek]? Is het bestuurskrachtonderzoek inmiddels uitgevoerd? Wat zijn de
uitkomsten? Welke vervolgstappen worden gezet?

Antwoord:
Eerder is u te kennen gegeven dat nagegaan zal worden of een
bestuurskrachtonderzoek gezamenlijk met andere gemeenten opgezet kan worden. Uit eerder
uitgevoerde bestuurskrachtonderzoeken blijkt namelijk, dat de kwaliteit van het onderzoek
toeneemt wanneer meer gemeenten uit eenzelfde geografisch gebied aan het onderzoek
deelnemen. Medio augustus 2011 hebben de gemeentesecretarissen van Bunnik, Houten,
Zeist en Wijk bij Duurstede verkend welke aanleiding en doelen er per gemeente zijn om een
dergelijk onderzoek uit te voeren. In Nieuwegein bleek geen behoefte aan dit gesprek.
Afgesproken is dat er in oktober concreet wordt doorgesproken over de vraag- en doelstelling
van het onderzoek per gemeente, waar verschillen en overeenkomsten zijn en hoe tot een
gelijktijdige aanpak en uitvoering in 2012 kan worden gekomen. Vragen die voor Wijk bij
Duurstede in dit kader relevant zijn, zijn bijvoorbeeld: welke maatschappelijke inbedding
kunnen nieuwe wettelijke opgaven en bestaande gemeentelijke taken krijgen in de Wijkse
samenleving? Welke taken zou Wijk kunnen verzelfstandigen? Op welke wijze kunnen wij
sturing geven aan organisatie en uitvoering van deze opgaven en taken? Wat betekent dit
voor de omvang van de organisatie? Welke rollen vervult de gemeente goed en welke zou zij
verder moeten ontwikkelen? Het zijn juist deze vragen, waarop wij een antwoord moeten
formuleren bij de nieuwe koers van onze organisatie, zoals aangekondigd in de
begrotingsdocumenten. Daarmee heeft het bestuurskrachtonderzoek een hogere prioriteit
gekregen. Dit betekent dat het college, wanneer de planningen van de eerder genoemde
gemeenten achterblijven, eerder, desnoods solitair, met een voorstel komt. De opdracht om
tot een bestuurskrachtonderzoek te komen zal aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Het
college gaat er vanuit dat, gelijktijdig met het aanbieden van de notitie zoals bedoeld bij het
antwoord op vraag 1, het voorstel met betrekking tot het bestuurskrachtonderzoek aan u
aangeboden kan worden.
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