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Voorgesteld raadsbesluit
1. de notitie "Kansen voor de toekomst van de IJmond" voor kennisgeving aan te nemen
2. in te stemmen met het uitvoeren van een kansenonderzoek
3. akkoord te gaan met het treffen van ondersteunende maatregelen die tot doel hebben het
proces van regionale samenwerking te bevorderen
4. een budget beschikbaar te stellen groot € 33.000
5. dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve
Samenvatting
Voorgesteld wordt voor het uitvoeren van een kansenonderzoek en het voorzien in
ondersteunende maatregelen om de samenwerking tussen gemeenten te bevorderen, een budget
beschikbaar te stellen groot € 33.000. De looptijd van het traject is drie jaar. Aan het einde van
deze periode wordt ervan uitgegaan dat de gemeente Velsen verantwoording aflegt over de
besteding van de middelen en als hiervan nog geld resteert dit naar rato te restitueren aan de
bijdragende gemeenten.

Aanleiding
Ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hebben de
gemeentebesturen in de IJmond uitgedaagd om effectiever samen te werken, zodat adequaat
geacteerd kan worden op vraagstukken, die op korte termijn een antwoord vragen. Daarbij kan
worden gedacht aan:
• Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs
• Toerisme en Recreatie
• Bereikbaarheid, Verkeer en Vervoer
• Voorzieningen (detailhandel)
• Wonen en leefbaarheid
• Benutting schaarse ruimte
• Herstructurering stedelijk gebied
• Ontwikkeling nieuwe woon- en werkgebieden
• Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied
• Ontwikkeling Deltametropool en Randstad 2040
Gelet op het belang dat door ondernemers en maatschappelijke organisaties hieraan wordt
toegedicht zijn twee bijeenkomsten (11-03-2011 en 25-10-2011) georganiseerd, waarin dit
onderwerp is uitgediept.
Naar aanleiding van wat daar naar voren is gebracht, kan worden geconcludeerd dat verschillend
wordt gedacht over het al dan niet uitvoeren van een bestuurskrachtmeting van waaruit zou
kunnen worden geleerd hoe zaken anders en beter zouden kunnen. Wel bestond breed de
overtuiging dat een betere samenwerking tussen gemeenten meerwaarde zou hebben. Het bewijs
hiervoor is beschikbaar in de samenwerking die op verschillende terreinen al plaatsvindt en de
resultaten die daarmee zijn geboekt. Het idee om de mogelijkheden voor intensievere
samenwerking te verkennen in de vorm van een kansenonderzoek oogstte bijval. Een dergelijke
marsroute kan rekenen op steun van de provincie Noord-Holland.
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Dit als vertrekpunt nemend, hebben de burgemeesters van de vier IJmond gemeenten, overleg
gevoerd met het provinciebestuur. In dat overleg is bevestigd dat de provincie bereid is zowel
financieel als materieel een kansenonderzoek te ondersteunen. Dit standpunt is schriftelijk
bevestigd bij brief van februari 2012.
Op initiatief van de burgemeesters is een regiegroep geformeerd, die het proces van regionale
samenwerking, gaat faciliteren en die mogelijk als opdrachtgever zou kunnen gaan fungeren voor
het kansenonderzoek. De regiegroep bestaat uit twee burgemeesters, een griffier en een
gemeentesecretaris.
Programma
Programma 11.
Kader
Visie op Velsen 2025
Beoogd doel en effect van het besluit
Het inventariseren van de kansen tot samenwerking met de IJmond-gemeenten én het
bevorderen van de contacten tussen de IJmond-gemeenten, op alle niveaus. Samenwerking is
geen doel op zich, maar is een middel om de inwoners, bedrijven en instellingen in de IJmond
uiteindelijk beter en/of goedkoper te bedienen.
Directe maatschappelijke consequenties

N.v.t.
Argumenten
Om een goed beeld te hebben van het voorliggende vraagstuk heeft de regiegroep de notitie
“Kansen voor de toekomst van de IJmond” opgesteld. In deze notitie wordt meer informatie
gegeven over het onderwerp en staat beschreven wat er al is. De notitie geeft stof tot nadenken en
helpt mogelijk bij het beoordelen van voorstellen over dit complexe onderwerp.
In aanvulling hierop kan een deskundige organisatie op dit terrein verdiepend onderzoek doen
welke kansen voorliggen en hoe deze binnen bereik te brengen.
De regiegroep staat de volgende vraagformulering voor ogen:
Het onderzoek betreft een inventarisatie van mogelijke beleidsterreinen, die zich lenen voor
regionale samenwerking, waarbij de navolgende te zetten stappen dienen te worden uitgelicht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

afbakening van de diverse beleidsterreinen (eenduidig, door alle vier de gemeenten
gedragen)
onderzoeken waar nu de knelpunten zitten (kennis, efficiëntie, beleidsmatig, kan per
gemeente verschillend zijn)
definiëren van doelstellingen bij regionale samenwerking
mogelijke oplossingen die kunnen worden bereikt met regionale samenwerking per
beleidsterrein (efficiëntie, kostenbesparing, robuustheid organisatie)
bestuurlijk draagvalk voor regionale samenwerking per beleidsterrein (bereidheid tot
overdracht van bevoegdheden naar bijvoorbeeld een WGR)
bestuurlijke en ambtelijke vormgeving van de samenwerking (lichte of zwaardere
varianten, bijvoorbeeld 1 ambtelijke organisatie)
implementatietraject van bestuurlijke en ambtelijke samenwerkingsconstructies
besluitvormingstraject

Als randvoorwaarde geldt dat de vier gemeenten in beginsel de samenwerking bij elkaar zoeken,
tenzij uit het kansenonderzoek zou blijken dat dit onverstandig zou zijn, omdat waardevolle
kansen worden gemist. Dat is de reden dat in het kansenonderzoek een plek dient te worden
ingeruimd voor een bespiegeling op de mogelijkheden om samen te werken met gemeenten
buiten het IJmondgebied (Castricum, Zuid-Kennemerland en Zaanstad) en het effect dat dit zou
kunnen hebben op de gewenste IJmondiale samenwerking.
Zoals eerder opgemerkt fungeert de regiegroep als opdrachtgever. Het mag duidelijk zijn dat de
regiegroep u regelmatig zal informatie over de voortgang van het uit te voeren onderzoek.
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De regiegroep realiseert zich dat een kansenonderzoek belangrijk is, maar dat het een goede zaak
zou zijn als gemeenteraden, colleges, de griffiers en de algemeen directeuren van de vier
gemeenten meer met elkaar in verbinding worden gebracht. Dit bewerkstelligt dat gesprekken
over samenwerking niet worden belast door op afstand gevormde beelden over elkaar, maar dat
vanuit vertrouwen de dialoog kan worden aangegaan. In dat geval kan het helpen als
gemeenteraden met elkaar in contact worden gebracht en ook samen gaan optrekken. Dat kan
invulling krijgen door met elkaar werkbezoeken af te leggen, kennis te delen en gesprekken op
gang te brengen. Het mag duidelijk zijn dat voor het organiseren van een dergelijk ondersteunend
traject ook wat geld nodig is. Dat is aanleiding om ook hiervoor een budget aan te vragen.
Inspraak, participatie etc.

N.v.t.
Alternatieven

N.v.t.
Risico’s

N.v.t.
Financiële consequenties
Voor wat betreft het kansenonderzoek heeft de provincie Noord-Holland cofinanciering
aangeboden tot een bedrag van € 50.000. Dat wil zeggen dat ervan mag worden uitgegaan dat de
IJmondgemeenten een zelfde bedrag beschikbaar dienen te stellen. In totaal handelt het om een
bedrag van € 100.000, waarvan de provincie de helft betaald. Daarbovenop heeft de provincie
zich ook bereid verklaard te voorzien in ambtelijke ondersteuning van het project door een
provinciaal ambtenaar hiervoor vrij te maken. Tevens is voor het ondersteunen van de overige
activiteiten vanzelfsprekend ook budget nodig. Er is nog geen inzicht wat de exacte kosten zullen
zijn, maar op voorhand wordt gedacht aan een bedrag van € 25.000.
Uitgaande van de BDU verdeelsleutel, betekent dit dat van de IJmondgemeenten de volgende
bijdrage wordt verwacht:
Velsen
€ 33.000 (44%)
Beverwijk
€ 18.000 (24%)
Heemskerk
€ 17.625 (23,5%)
Uitgeest
€ 6.375 (8,5%)
Totaal
€ 75.000 (100%)
Uitvoering van besluit
Na besluitvorming door uw raad zal het besluit op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt
en zal een persbericht uitgaan.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
Nota “Kansen voor de toekomst van de IJmond”
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind

3

