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Samenwerking in voor- en tegenspoed
C1 Zienswijzen kadernota's 2021 gemeenschappelijke regelingen
Y. Nijsingh (D66), T. Beuker (PvdA), P. Mosch (GemeenteBelangen),
R. Manshanden (GroenLinks), E. Meester (CDA), P. Koning (PWF)
A. Meester (BAMM), J. Stam (VVD)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 27 februari 2020;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
gemeente Medemblik 2019,
Constaterende dat:
- uit raadsvragen blijkt dat de gemeente Opmeer, Drechterland en Stede Broec voornemens zijn om te
bezuinigen op onze GR’en. Opmeer stelt een kaasschaaf voor van 5%, Drechterland en Stede Broec
willen de regionale ambitie bijstellen;
- er tot 2016 is bezuinigd op GR’en. Sommige GR’en zijn nog steeds bezig met het uitvoeren van een
financieel herstelplan;
- in juni 2019 de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact Westfriesland 7.1 door alle zeven
gemeenten zijn vastgesteld.
Overwegende dat:
- door eerdere bezuinigingen onze GR’en slanke en efficiënte organisaties zijn geworden. Nieuwe
bezuinigingen zullen waarschijnlijk zorgen voor een kwalitatief mindere dienstverlening naar onze
inwoners;
- dit betekent dat mogelijke bezuinigingen niet los gezien kunnen worden van een takendiscussie in de
regio;
- voor elke GR een afspraak is gemaakt over een eerlijke verdeelsleutel van de kosten. Wanneer één of
meer gemeenten hieraan tornen zullen de andere gemeenten een onevenredige bijdrage gaan leveren;
- het voorstel van Drechterland en Stede Broec om de ambitie van de GR’en bij te stellen niet in lijn is
met de ambities uit het Pact West-Friesland 7.1;
- de West-Friese samenwerking onder druk komt te staan wanneer individuele gemeenten besluiten te
bezuinigen op een GR;
- tekorten binnen gemeentelijke begrotingen nooit geheel toeval of pech zijn. Er liggen altijd in meer of
mindere mate bestuurlijke keuzes aan ten grondslag.

Draagt het college op:
- zich in het algemeen en specifiek als bestuursleden van de GR’en uit te spreken tegen eenzijdige
bezuinigingen op GR’en door andere West-Friese gemeenten. Daarbij hun ambtsgenoten uit WestFriese gemeenten te wijzen op hun verantwoordelijkheden, verplichtingen en ambities in West-Fries
verband;
- het AB-lid van Medemblik in de AB-vergaderingen waar de kadernota’s worden vastgesteld als
standpunt van de gemeente Medemblik in te laten brengen dat de gemeente Medemblik tegenstander
is van bezuinigingen. Deelnemers die wel wensen te bezuinigen uit te nodigen om hierover in het AB in
debat te gaan.
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