Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2011-70
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 5 december 2011
Steller vragen: H. Marchal (PCG)
Onderwerp: Ambtelijke fusie met behoud van politieke zelfstandigheid

De beantwoording van deze vragen loopt vooruit op de informatienotitie over
intergemeentelijke samenwerking in de volle breedte die aan de raad is toegezegd voor het
eerste kwartaal 2012.
Vraag 1:
Is het college bereid een globaal oriënterend onderzoek te doen naar de vooren nadelen van een dergelijke ambtelijke fusie voor de gemeente Wijk bij Duurstede? Ziet
het college de meerwaarde in van het samenvoegen van de 'Wijkse' organisatie met één of
meerdere ambtelijke organisaties? Kan het college uitsluitsel geven over de optie 'ambtelijke
fusie' voordat de discussie over gemeentelijke samenwerking begin volgend jaar wordt
voortgezet?
Antwoord: In opdracht van het college vindt in de eerste helft van 2012 een
ambtelijke verkenning plaats op de wijze waarop de gemeentelijke taken idealiter
kunnen worden uitgevoerd; door ze zelf te blijven doen, samen met andere gemeenten
te doen of te laten doen door andere gemeenten of gemeenschappelijke regelingen. Er
komt dus een onderzoek, maar de invalshoek is primair inhoudelijk en niet
organisatorisch. Belangrijk in deze verkenning is om een normenkader te hebben op
grond waarvan de beste wijze van organiseren kan worden bepaald. Deze verkenning
wordt samen met Bunnik uitgevoerd en is een vervolg op de samenwerkingsafspraken
met deze gemeente. De optie van ambtelijke fusie met een of meerdere andere
ambtelijke organisaties is wat betreft college niet per definitie dé oplossing voor de
knelpunten die de PCG terecht constateert. Ons inziens volgt de wijze waarop wij de
uitvoering van taken organiseren uit de strategie die wij willen volgen voor de toekomst
van onze gemeentelijke organisatie. De discussie over de gemeentelijke samenwerking
die begin volgend jaar met de raad wordt gevoerd is belangrijke input om deze strategie
te bepalen. Op voorhand neemt het college daarom geen standpunt in over ambtelijke
fusie, hecht aan de kaderstellende rol van de raad en ziet het als één van de oplossingen.
Vraag 2:
Is het onderwerp 'ambtelijke fusie' in onze regio al eens aan de orde geweest
(behoudens de samenwerking met de gemeente Bunnik)?
Antwoord: Nee. Wel is het zo dat binnenkort met de gemeente Houten en met de
gemeente Utrechtse Heuvelrug oriënterend over ambtelijke samenwerking wordt
gesproken. Het voorgenomen bestuurskrachtonderzoek wordt uitgevoerd door Bunnik
en Wijk bij Duurstede. Zeist en Houten zullen dit onderzoek belangstellend volgen.

Vraag 3:
Welke gemeenten zijn eventuele partners voor de gemeente Wijk bij
Duurstede? Is het college bereidt met hen in overleg te treden om het onderwerp 'ambtelijke
fusie' op de gezamenlijke agenda te zetten?
Antwoord: Welke partners de gemeente Wijk bij Duurstede kiest, wordt bepaald
nadat verkend is welke taken wij willen zelf (blijven) doen, of met anderen of door
anderen worden gedaan. Het ligt voor de hand om onze partners te kiezen in onze regio,
maar als de schaal erom vraagt kan dat ook buiten de regio zijn, zoals gebeurd is bij de
Regionale ICT Dienst (RID).
Vraag 4:
Deelt het college de randvoorwaarde van de PCG dat het bij het eventuele
onderzoek 'slechts' gaat om een ambtelijke fusie en dat de deelnemende gemeenten hun
politieke zelfstandigheid behouden?
Antwoord: Uitgangspunt in alle samenwerkingsarrangementen, met andere
gemeenten of via gemeenschappelijke regelingen, is en blijft dat het om ambtelijke
samenwerking gaat en dat de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente onaangetast
blijft.
Datum: 20 december 2011
Guus Swillens
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