Samenvatting van de raadsbijeenkomst van 15 oktober 2013 over het
raadsvoorstel met betrekking tot het Plan van Aanpak Kansenonderzoek
IJmondgemeenten
Aanwezig:
Voorzitter: F.M. Weerwind,
Raadsgriffier: J.P.E.M. Huijs,
Gemeentesecretaris: D. Emmer
Raadsleden:
R.J.J. Boer (Beverwijk),T. MastenbroekWesseling (Velsen), B.G.P. van den
Berg (Beverwijk), C. Ockeloen (Velsen), R.C. Nijboer (Heemskerk), A.
Eggermont (Velsen), J.W. Boer (Heemskerk), B. Dreijer (Velsen), C.F.J. Mens
(Uitgeest), C.C. Bilars (Beverwijk), K.L.M. Hazeveld (Beverwijk), W.H. Milikan
(Heemskerk), F. Korf (Velsen), M. VosVester (Velsen), H. H. Eilert (Uitgeest),
G. Vosse (Velsen), M.C. van Tunen (Heemskerk), J.M.. Dubelaar (Uitgeest),
F. Vrijhof (Velsen), J. de Vlugt (Heemskerk), C.J.M. Bodewes (Beverwijk), G.
Krom (Uitgeest), R. de Haan (Velsen), M.J. Bras (Beverwijk), L. Kwant
(Velsen)
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen, legt uit hoe de avond zal verlopen
en verzoekt de klankbordleden een korte toelichting te geven.
De heer Kwant, de heer Dubelaar, de heer Kolenbrander en mevrouw Van
den Berg geven achtereenvolgens aan hoe constructief de samenwerking in
de Klankbordgroep is. De ballast van het verleden is overboord gezet,
iedereen is nu erop gericht vertrouwen in elkaar en de meerwaarde van
samenwerking te krijgen. De raden moeten gaan bepalen op welke manier de
samenwerking ten aanzien van bovenlokale onderwerpen vorm krijgt en ook
welke onderwerpen dat zijn. In het Kansenonderzoek zijn 5 onderwerpen
genoemd die hiervoor in aanmerking komen.
Er is een goede basis maar conclusies kunnen nog niet getrokken worden. De
intentie is groot om er een succes van te maken, maar dat vereist een
eenduidige regie op de voortgang zodat er binnenkort een volgende stap door
de raden kan worden gezet.
Voor de Klankbordgroep zijn er al enkele stappen gezet: in het rapport
Kansenonderzoek zijn 5 kansen benoemd, daarna 3 modellen beschreven in
het Plan van Aanpak en in het raadsvoorstel wordt nu één voorstel gedaan
voor een regiegroep waarbij uit praktische overwegingen de burgemeesters
de constante factor vormen die met raadsleden, griffiers en secretarissen
voortvarend aan de slag gaan. Over een jaar, in oktober 2014, kunnen we
dan evalueren.
Daarna nodigt de voorzitter de fracties uit hun mening over het plan van
aanpak en het raadsvoorstel te geven.

Namens de 4 VVDfracties vindt de heer Boer het traject een compliment
waard; de fracties onderschrijven het rapport en plan van aanpak en stemmen
in met het raadsvoorstel. Als suggestie voor punt 6 in het voorgestelde besluit
stelt hij voor om de leden van de huidige Klankbordgroep in de regiegroep op
te nemen om de kennis en de vaart erin te houden.
De heer Ockeloen zegt namens de PvdAfracties verheugd te zijn over deze
historische bijeenkomst die door de raden is bepaald. Door steeds
complexere vraagstukken is regionale samenwerking noodzakelijk, waarbij
het belangrijk is om in een vroeg stadium de procedures af te stemmen. De
fracties zijn zich ervan bewust dat het oppakken van de aanbevelingen geen
sinecure is, maar we moeten de handen ineen slaan om op een vruchtbare
manier de toekomstige samenwerking inhoud te geven. Daar lijkt nu
voldoende basis voor aanwezig.
De heer Nijboer geeft namens de D66fracties complimenten voor het plan
van aanpak, het is een goede voorzet voor een werkbare structuur. Met name
op het gebied van sociale zekerheid, profilering in de MRA en de transities
ziet D66 door samenwerking mogelijkheden voor verbetering qua efficiency
en effectiviteit. Iedere gemeente heeft eigen belangen en maakt een eigen
afweging, maar door die duidelijk naar elkaar uit te spreken kan
samenwerking een meerwaarde hebben, maar dat vraagt wel een
cultuuromslag. Voor de verdere uitwerking moet de democratische legitimatie
voor D66 gewaarborgd zijn. Bij de samenwerking moet niet alleen het
bedrijfsleven betrokken worden maar ook de burgers. Samenvattend staat
D66 open voor het vervolg met de kanttekening dat Uitgeest tijd moet krijgen
om een eigen afweging te maken.
Mevrouw Dreijer (fractie Beryl Dreijer) vindt het een prima voorstel en
onderschrijft de conclusies. Ze vindt dat ook stakeholders erbij betrokken
moeten worden, dat vraagt vertrouwen van de inwoners. Ze heeft alle
vertrouwen in de komende regiegroep maar wijst er nadrukkelijk op dat
participatie goed moet worden uitgewerkt.
Namens 8 lokale partijen (VL, LGV, HL, LH, PU, UVP, GB en DB) zegt de
heer Hazeveld voorstander te zijn van samenwerking voor zaken die het
lokaal niveau overstijgen. Die samenwerking is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
We moeten naar elkaar luisteren en elkaar iets willen bieden, meningen
uitwisselen en elkaar informeren. We verbinden ons bestuurlijk tot september
2014 met de burgemeesters als aansturing. Aan de hand van een startnotitie
kunnen de raden het ambitieniveau bepalen en aangeven of ze bij het proces
betrokken willen zijn of pas aan het eind. Door op deze wijze invulling te
geven aan de kaderstellende rol kan een raad ook verantwoording afleggen.
Bij de keuze van de onderwerpen zal de kwaliteit van wonen, werken en
recreëren in de IJmond leidend zijn.

De heer Korf (CU) is blij met het voorstel, dat hij van harte steunt. Hij hoopt
dat Uitgeest bij het vierspan blijft zodat we samen 1 positieve kracht kunnen
worden. Voorbeelden van goede samenwerking zijn IJmond Werkt en de
Milieudienst. De kracht van de IJmond moet nog duidelijker worden ook
richting de MRA. Daarbij moeten we wel aandacht blijven geven aan de
inbreng van burgers.
De SP is in principe bereid mee te denken, maar de heer Vrijhof heeft nog
een aantal vragen naar o.a. de samenwerkingsgebieden, de kosten, de
regeling van participatie, de mogelijkheid van fusie en meent dat er geen
nieuwe bestuurslaag mag ontstaan. De fractie is niet principieel voor
schaalvergroting maar kiest voor kleinschalig.
De heer de Vlugt deelt mee dat de CDAfracties ook in gesprek zijn met
collega’s uit HaarlemmerliedeSpaarnwoude. De fracties zijn tegen
grootschalige herindeling maar voorstander van intensievere regionale
samenwerking zoals blijkt uit de aanpak van Geluidhinder Schiphol, de
nieuwe zeesluis en het Regionaal Economisch Bureau. Daarbij is gebleken
dat de samenwerking verbeterd kan worden, waarbij vertrouwen cruciaal is
evenals besluitvorming door de afzonderlijke raden.
Voor de communicatie naar de burgers is het goed om op wisselende locaties
te vergaderen. Hij wijst nog op de onduidelijke positie van Uitgeest en merkt
op dat ook deze gemeente groot belang heeft bij de thema’s die in het
Kansenonderzoek worden genoemd.
De GLfracties zijn eveneens voorstander van samenwerking, dat is niet
alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Mevrouw Nijman stelt namens deze
fracties dat de IJmond meer schwung moet krijgen.

