Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-127592

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

G. van Keulen

Fractie

GroenLinks

Onderwerp

ag.pt. B.2 Rvs Zienswijze kadernota's 2020 gemeenschappelijke
regelingen

Datum waarop de vraag is gesteld

4 februari 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de oriënterende commissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.

Rvs. Als raad worden wij in de gelegenheid gesteld om zienswijzen uit te brengen bij de
besturen van de gemeenschappelijke regelingen. Recent hebben wij aan het college
diverse vragen gesteld over de werkzaamheden van gemeenschappelijk regelingen, met
name over de RUD en Werksaam. Bij de beantwoording kregen wij telkens te horen dat
de RUD of Werksaam die taken voor ons uitvoert. Waarom wordt dit in het antwoord
genoemd, dat weten wij toch ook?

antwoord

We willen in ons antwoord graag volledig zijn, daarom benoemen we dat.

2.

Rvs. Bij vragen als bedoeld onder 1) ontstaat de indruk dat het college er liever niet op
ingaat, omdat de uitvoering op afstand staat. Klopt dit?

Antwoord

Dit klopt niet. De uitvoering ligt weliswaar bij Werksaam en de RUD NHN, door de
hechte samenwerking voelt dit echter niet als een afstand.

3.

Rvs. Is het mogelijk om niet via onze organisatie vragen te stellen, maar rechtstreeks
aan de gemeenschappelijke regelingen? Kunnen wij daar de contactadressen van
krijgen?

Antwoord

Technische vragen kunnen aan de gemeenschappelijke regeling worden gesteld. Graag
ons meenemen in cc.
Politieke vragen dienen uiteraard via de gemeentelijke organisatie te worden gesteld.
De contactgegevens vindt u via: https://regiowestfriesland.nl/nl/onzeregio/gemeenschappelijke-regelingen

4.

Rvs. Stelt u het op prijs om, in het geval van 3), te weten wat er speelt, dat vragen toch
rechtstreeks aan u of aan beiden worden gesteld? Graag duidelijkheid hierover.

Antwoord

Zie antwoord op vraag 3.

5.

1b CAW Kadernota 2020. Uit de kadernota blijkt eens te meer dat de rol van het CAW is
uitgespeeld. Zou het raadzaam kunnen zijn om – met het oog op de nieuw af te sluiten
DVO – het CAW resoluut los te laten en als gemeente rechtstreeks te gaan
onderhandelen met HVC?

Antwoord

De samenwerkingsvorm voor het CAW wordt onderzocht door Buiten Organisatieadvies.
We verwachten rond de zomer een advies hierover.

6.

3c GGD Zienswijze kadernota 2020. Bij 4a staat: “De indexatie Veilig Thuis (…) laten we
buiten beschouwing. Dit wordt niet goed toegepast”. In de kadernota wordt op pagina 2
in duidelijke taal uitgelegd dat de gemeenten € 603.000,- meer gaan betalen voor Veilig
Thuis. Wat is daar niet goed aan?

Antwoord

Het bedrag van € 603.000,- gaat om kosten die de GGD maakt om Veilig Thuis te
ondersteunen bij o.a. de bedrijfsvoering. De raad krijgt in maart 2019 de begroting van
2019 van Veilig Thuis voorgelegd voor besluitvorming.

7.

5b RUD Kadernota 2020. Op pagina 4 wordt gesproken over “Vermindering pakket aan
extrataken Schagen” en “Vermeerdering pakket aan extrataken Langedijk”. Waaruit
bestaan die pakketten aan extrataken? Klopt het dat wij als gemeente Medemblik
meebetalen aan extrataken voor andere gemeenten?

Antwoord

Nee, dit klopt niet. Iedere gemeente betaalt voor zijn eigen taken.

8.

6b VR Kadernota 2020. Uit de bijlage op pag. 6 kan worden opgemaakt hoe de
gemeentelijke bijdragen zich over een periode van 5 jaar gaan ontwikkelen. Die
bijdragen zijn gebaseerd op ramingen van het CPB. In 2019 is de betreffende bijdrage
42,0 miljoen euro, in 2023 zal de bijdrage met 10,6% gestegen zijn naar 46,5 miljoen.
Uitgaande van de verwachte demografische ontwikkelingen in onze regio (vergrijzing en
krimp), is het heel goed denkbaar dat er over 5 jaar beduidend minder politie inzet
nodig is. Waarom wordt dan toch alvast een dergelijke kostenstijging in het vooruitzicht
gesteld? Ter vergelijking: bij Werksaam wordt er naar gestreefd om de gemeentelijke
bijdragen gelijk te houden…

antwoord

De inzet van de politie valt niet onder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Noord- Holland Noord. De reden dat er een kostenstijging in het vooruitzicht is gesteld
is vanwege autonome ontwikkeling, namelijk de indexering van lonen en prijzen. Deze
indexering past binnen de regionale uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen.

