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Voorgesteld raadsbesluit

1. In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het Kansenonderzoek IJmond2.
3.
4.
5.
6.

7.

gemeenten;
Uit te spreken dat de raad streeft naar intensivering van de samenwerking in de IJmond;
De voorkeur uit te spreken voor een samenwerkingsmodel waarin niet alleen organisaties en
colleges, maar ook raden samenwerken;
Daarbij als uitgangspunt te nemen dat het ambitieniveau van de samenwerking door de raden
bepaald wordt;
De samenwerking vorm te geven op bestuurlijk niveau door (jntensivering van)
portefeuillehouderscontacten) en op raadsniveau door het organiseren van IJmondiale
afstemming voor de inhoudelijke onderwerpen die de IJmond als geheel aangaan;
De stuurgroep op te dragen een regiegroep samen te stellen bestaande uit de burgemeesters,
vertegenwoordigers van raden, gemeentesecretarissen en griffiers die op basis van het plan
van aanpak op korte termijn een uitgewerkt voorstel voor een samenwerkingsvorm en een
gezamenlijke inhoudelijke overlegagenda aan de betrokkenen voorleggen, binnen de financiële
consequenties zoals in het plan van aanpak benoemd.
Te bepalen dat na de zomer in 2014 een evaluatie plaatsvindt van de gekozen
samenwerkingsvorm en de op de overlegagenda vermelde onderwerpen.

Samenvatting

Naar aanleiding van een onderzoek en analyse van de Initiatiefgroep Bestuurlijke Versterking
IJmond (bestaande uit bedrijven, maatschappelijke organisaties en de Kamer van Koophandel) is
in oktober 2012 door de gemeenteraden van de 4 IJmond-gemeenten opdracht gegeven een
Kansenonderzoek uit te voeren. In dit onderzoek, gepubliceerd in de zomer van 2013 wordt o.a.
een aantal aanbevelingen gedaan. In vervolg op dit onderzoek hebben de burgemeesters en
gemeentesecretarissen, samen met een Klankbordgroep bestaande uit raadsleden van de 4
IJmond-gemeenten, een Plan van Aanpak opgesteld om vanuit de aanbevelingen te komen tot een
verdergaande samenwerking in de IJmond. Deze aanpak gaat uit van een benadering in fasen, na
het verkennende rapport Kansenonderzoek wordt nu nagegaan of we tot een gezamenlijke visie op
de samenwerking kunnen komen door de eigen belangen expliciet te maken en de gezamenlijke
ambities te formuleren ('Delen'), waarna deze visie kan worden vastgelegd in een gezamenlijk
document ('Overeenkomen').
Aanleiding

In enkele bijeenkomsten zijn colleges, raadsleden, maatschappelijke instellingen en bedrijven in
gesprek geweest over nut en noodzaak van regionale samenwerking, vooralsnog in de IJmond.
Kader

Gemeentewet
Beleidsuitgangspunten van de afzonderlijke gemeenten
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Beoogd doel en effect van het besluit

Overeenstemming over een samenwerkingsmodel om slagvaardiger te kunnen werken, efficiënt en
effectief besluitvorming voor te bereiden en naar buiten als één regio op te treden door:
- opstellen van een gezamenlijke visie en agenda voor de belangrijkste bovenlokale
opgaven;
- gezamenlijk inspelen op en benutten van ontwikkelingen rond de Metropoolregio
Amsterdam (MRA)
- profilering naar de (verre) buitenwereld als deel van de MRA en binnen de MRA als één
IJmond-regio optreden
- gezamenlijk inspelen op en benutten van ontwikkelingen rond het Noordzeekanaal
- ambtelijke en bestuurlijke krachtenbundeling.
Argumenten

Om slagvaardiger te kunnen werken bij bovenlokale onderwerpen en om samen sterker te kunnen
omgaan met de vele opgaven die de gemeenten te wachten staan, is het nodig om het met elkaar
eens te worden over de vorm en de mate waarin samenwerking gerealiseerd kan worden.
Inspraak, participatie etc.

In dit stadium van onderzoek door raden en colleges van de IJmond-gemeenten naar vorm en
inhoud om na te gaan of en hoe regionale samenwerking verder verbeterd kan worden, is inspraak
nog niet aan de orde.
Alternatieven

Op dit moment wordt gezocht naar kansen en mogelijkheden voor intensievere samenwerking.
Daarbij zullen de nodige alternatieven bekeken worden die bij de evaluatie najaar 2014 afgewogen
moeten worden.
Risico’s

Samenwerken kan alleen als alle betrokkenen elkaar voldoende ruimte (kunnen) laten voor eigen
inbreng; een situatie van brengen en halen, die er uiteindelijk toe moet leiden dat de samenwerking
voor alle gemeenten een meerwaarde heeft. Vertrouwen over en weer is een noodzakelijke
voorwaarde hiervoor. Indien niet bij alle deelnemers de bereidheid blijft bestaan om constructief
mee te werken aan een verder onderzoek, zal geen sprake kunnen zijn van meerwaarde en wordt
alleen energie, tijd en geld verspild.
Financiële consequenties

Zoals vermeld in het plan van aanpak worden de totale kosten voor 2014 en 2015 voor een
onderzoek naar - en het in de praktijk vormgeven van de meest wenselijke vorm van
samenwerking vooralsnog geraamd op € 200.000,-. Dit bedrage is benodigd, omdat naast de inzet
van ambtelijke capaciteit, die vooralsnog niet in rekening zal worden gebracht, externe kosten
zullen moeten worden gemaakt voor inhoudelijke en procesmatige ondersteuning, voor het
begeleiden van de verdere samenwerking op bestuurlijk niveau en voor interne- en externe
communicatie, zowel advies als uitvoering.
Deze kosten worden in gelijke delen over 2014 en 2015 naar rato van inwonertal over de vier
gemeenten verdeeld. Voor Velsen betekent dit een bedrag van € 84.274,17 voor 2 jaar.
Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit de Algemene Reserve.
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Uitvoering van besluit

Om dit besluit uit te voeren en een stap verder te komen in het proces van regionale samenwerking
is instelling van een regiegroep nodig die het voortouw neemt en steeds terugkoppelt naar de
betrokkenen. Het ligt voor de hand om de burgemeesters als constante factor en (een aantal)
klankbordgroepleden als ambassadeurs van de raden hierbij een rol te geven. Bij de verdere
uitwerking zal een voorstel voor interne en externe communicatie worden opgesteld.
Bijlagen bij dit besluit

Kansenonderzoek IJmond-gemeenten
Plan van Aanpak
IJmuiden, oktober 2013
De Klankbordgroep Samenwerking IJmond
A. Eggermont
L. Kwant
E. Merhottein
M.J.M.G. Vos-Vester
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