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Zaaknummer

Z-19-078534

Voorstelnummer

DOC-19-209492

Onderwerp

Zienswijzen kadernota's 2021 gemeenschappelijke regelingen.

Agendapunt
Portefeuillehouder(s)

Allen

Afdelingshoofd(en)

Niels Ooijevaar

Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 21 januari 2020 ;
gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de desbetreffende
gemeenschappelijke regelingen en de in december 2017 vastgestelde notitie ‘Informatievoorziening
gemeenschappelijke regelingen’;
overwegende dat de raad hierdoor in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen op kadernota’s van
gemeenschappelijke regelingen uit te brengen;
besluit
1. De zienswijzen zoals verwoord in de bijlagen bij de betreffende besturen van
gemeenschappelijke regelingen in te brengen.
2. De besturen van de gemeenschappelijke regelingen te vragen bij het aanbieden van de
begroting 2021 aan te geven op welke wijze de zienswijze hierin is verwerkt.
3. De besturen van de gemeenschappelijke regelingen te vragen om in de begrotingen en
kadernota’s blijvend aan te geven wat/hoe de betreffende gemeenschappelijke regeling
bijdraagt aan de regionale opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 27 februari 2020.

De griffier,
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Zienswijzen kadernota’s 2021 gemeenschappelijke regelingen.

Aanleiding
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet het dagelijks bestuur van een
gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) jaarlijks een kadernota indienen. Daarnaast heeft
u op 14 december 2017 besloten dat dit voor 15 december van elk jaar moet gebeuren. In deze
kadernota zijn de financiële en beleidsmatige kaders opgenomen.

Voorstel
1. De zienswijzen zoals verwoord in de bijlagen bij de betreffende besturen van
gemeenschappelijke regelingen in te brengen.
2. De besturen van de gemeenschappelijke regelingen te vragen bij het aanbieden van de
begroting 2021 aan te geven op welke wijze de zienswijze hierin is verwerkt.
3. De besturen van de gemeenschappelijke regelingen te vragen om in de begrotingen en
kadernota’s blijvend aan te geven wat/hoe de betreffende gemeenschappelijke regeling
bijdraagt aan de regionale opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland.

Beoogd resultaat
De raad voorzien van adequate informatie voor het vervullen van haar kaderstellende, controleren
en volksvertegenwoordigende rol waar het gaat om de financiële en beleidskaders van
gemeenschappelijke regelingen over het volgende jaar.

Argumenten
1.1

1.2
2.1
3.1

Na bestudering van alle documenten zijn dit de juiste adviezen voor de gemeente
Medemblik
De argumenten per zienswijze staan in de bijlagen.
Hierdoor wordt u in de gelegenheid gesteld tijdig zienswijzen uit te brengen om uw
invloed op de begrotingen en jaarrekeningen uit te kunnen oefenen.
Om het proces te kunnen volgen, is het van belang te weten wat de besturen van de
gemeenschappelijke regelingen besluiten over de ingediende zienswijzen.
Voor raden en colleges is het belangrijk om te weten wat onze gemeenschappelijke
regelingen bijdragen aan de ambities en opgaven in onze regio.
Op 6 december 2018 stemde u in met de intentieverklaring ‘Pact van Westfriesland 2.0’. Op
basis daarvan zijn de maatschappelijke opgaven en ambities door u op 6 juni 2019
vastgesteld. U gaf op basis daarvan het college de opdracht om deze opgaven en ambities
samen met de zes andere Westfriese gemeenten uit te werken in een uitvoeringsplan (UVP).
Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. Planning is dat dit plan 2e kwartaal 2020 aan u
wordt aangeboden. De regio heeft de ambitie om tot de top 10 van meest aantrekkelijke
regio’s van Nederland te behoren. In het realiseren van deze ambitie spelen
gemeenschappelijke regelingen een belangrijke rol. Zij vervullen immers een belangrijke rol
binnen thema’s als zorg, vrije tijd, leefbaarheid en energie. Dit moet daarom zichtbaar
terugkomen in de kadernota’s en begrotingen die de regelingen aan de raden aanbieden.
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Kanttekeningen
Eventuele kanttekeningen staan in de zienswijzen.

Financiën
De financiële gevolgen staan in de zienswijzen.

Uitvoering/evaluatie
Na het besluit van de raad informeren wij de besturen van de gemeenschappelijke regelingen. Wij
vragen hen de zienswijze te verwerken in de begroting en ons hiervan op de hoogte te brengen.

Communicatie
Zie uitvoering. Er is geen verdere communicatie nodig.

Bijlagen
A. Documenten en voorgestelde zienswijzen:
Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW)
1a CAW Aanbiedingsbrief kadernota
1b CAW Kadernota 2021
1c CAW Zienswijze kadernota
DeSom
2ab DeSom Aanbiedingsbrief + kadernota
2c DeSom Zienswijze Kadernota 2021

GGD Hollands Noorden
3a GGD Aanbiedingsbrief kadernota
3b GGD Kadernota 2021
3c GGD Zienswijze kadernota
Recreatieschap Westfriesland
4a RSW Aanbiedingsbrief kadernota
4b RSW Kadernota 2021
4c RSW Zienswijze kadernota
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
5a RUD Aanbiedingsbrief kadernota
5b RUD Kadernota 2021
5c RUD Zienswijze kadernota
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
6a VR Aanbiedingsbrief kadernota
6b VR Kadernota 2021
6c VR Zienswijze kadernota
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WerkSaam Westfriesland
7a WerkSaam Aanbiedingsbrief kadernota
7b WerkSaam Kadernota 2021
7c WerkSaam Zienswijze kadernota
Westfries Archief
8a WFA Aanbiedingsbrief kadernota
8b WFA Kadernota 2021
8c WFA Zienswijze kadernota

B. overzicht voorgestelde zienswijzen alle GR-en.

Raadscommissie d.d. 30 januari 2020
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