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conclusies van de regiegroep n.a.v. de Werkconferentie fase 2 (12 oktober 2016)

Voorstel van de Regiegroep IJmond aan collega-IJmondraadsleden
De Regiegroep vormt de vooruitgeschoven post van de drie IJmond-raden, en bewaakt en stuurt het
proces van de ‘verkenning naar de structuur die het best past bij de IJmond’, en geeft ook de kaders voor
inhoudelijke voorstellen richting de IJmond-raden. Het lijkt de Regiegroep dan ook passend conceptbeslispunten te formuleren, en die met deze memo aan de collega-IJmondraadsleden voor te leggen.
Naar aanleiding van Werkconferentie fase 2 (12 oktober 2016)
De IJmond-gemeenten hebben 2016 benut om met elkaar te verkennen welke structuur het best past bij
de IJmond, om begin 2017 hierover een richtinggevende uitspraak te doen. Tijdens de Werkconferentie
fase 2 op 12 oktober 2016 hebben de raadsfracties in een pitch de stand van het denken verwoord. De
Regiegroep IJmond heeft hier op 23 oktober en 21 november jongstleden met elkaar over gesproken. De
Regiegroep haalde de volgende lijn uit de pitches:
a. versterking/ intensivering IJmondsamenwerking van de drie gemeenten;
b. actualisering van de Strategische Agenda IJmond met accent op het resultaat voor burgers (bv het
thema voorzieningen);
c. versterking (o.a. door uniformering) van de positie van de IJmondcommissie (inclusief communicatie);
d. verzameling informatie over en oriëntatie op de betekenis fusie;
e. een besluit over al dan niet fusie is pas na de verkiezingen in maart 2018 aan de orde;
f. in kader van de participatie en gezamenlijke visievorming: met (groepen) burgers in gesprek gaan over
vooral hun inhoudelijke wensen voor de IJmondsamenwerking;
g. de voorafgaande lijnen uit te werken en hierover een principebesluit nemen begin 2017.
Concept-beslispunten
De Regiegroep legt met deze memo de mogelijke beslispunten voor aan de collega IJmond-raadsleden.
Tijdens de werkconferentie zal het draagvlak bij raadsleden voor dergelijke beslispunten getoetst worden.
Tijdens de IJmondcommissie van 28 februari zal dan, via de reguliere procedure, een raadsvoorstel ter
besluitvorming in de drie afzonderlijke raden worden voorgelegd.
De IJmond-raden besluiten:
1. De IJmond-samenwerking te intensiveren en te versterken, zowel op het niveau van de raden, het
niveau van de colleges als het niveau van de ambtelijke organisaties.
2. De Regiegroep IJmond de opdracht te geven een tijdschema / planning te maken voor de
vervolgstappen, waaronder gezamenlijke visievorming en participatie.
3. Direct te starten met het verzamelen van informatie over en oriëntatie op de betekenis van een
eventuele fusie van IJmond-gemeenten.
4. Tijdens de volgende bestuursperiode (2018-2022) het onderwerp ‘fusie’ mede op de bespreektafel te
hebben.

