Meest gestelde vragen (toevoeging aan het raadsvoorstel)
Naar verwachting zal in de raadsvergaderingen in alle 4 de gemeenten voor een deel dezelfde vragen
worden gesteld. Een aantal vragen is reeds gedurende het voorbereidingsproces gesteld en daarnaa
zijn vragen toegevoegd die gesteld zijn tijdens de radenbijeenkomst op 4 februari jl. Wij hebben
deze vragen geïnventariseerd om daar in de voorbereiding een antwoord op te geven en deze
antwoorden paraat te hebben tijdens de betreffende raadsvergadering.
Mogelijke vragen zijn:
-

-

-

-

-

Vraag: Waarom dient de raad 3 weken vóór de gemeenteraadsverkiezingen nog besluiten
te nemen over de toekomstige samenwerking, die eerst na de gemeenteraadsverkiezingen
nader uitgewerkt zullen worden?
Antwoord: de versteviging van de strategische positie is een besluit van de huidige raad. Het
is passend dat de huidige raad die verantwoordelijk was voor het proces dat sinds oktober
2012 is gevolgd de contouren schetst waarbinnen de regeling vorm dient te worden gegeven.
Bovendien is sprake van urgentie op enkele domeinen. De definitieve uitwerking kan eerst na
nader onderzoek in 2014 en is daarnaast de regeling waar de nieuwe raad mee gaat werken.
Nu gaat het om de contouren, de nieuwe raad beslist over de uiteindelijke vormgeving waar
zij vervolgens zelf mee aan de slag gaan. Daarnaast is ervoor gekozen om tussenstappen te
borgen middels besluitvorming in de individuele raden. Uiteraard is dit niet de finale
besluitvorming, daarvoor moeten meer zaken uitgewerkt worden, met name in een business
case. Naar aanleiding van de reactie van de klankbordgroep, heeft de stuurgroep ook een
tussenrapportage toegezegd vóór de zomer van 2014.
Vraag: Welke mogelijkheid is er voor de gemeente Noordwijk om alsnog te besluiten om
deel te nemen aan de regeling?
Antwoord: Deze mogelijkheid is er en blijft er. Uiteraard is het aan de raad van Noordwijk om
te beoordelen of de contouren van de nieuwe regeling haar past.
Vraag: wat is het verschil tussen de samenwerking Noordwijk/Katwijk en de
samenwerking Bollen4 ?
Antwoord: Doel van Katwijk/Noordwijk is het behalen van (kwaliteits-/efficiency)voordelen
uit de samenwerking waarbij het deels om strategische taken maar voor een groot deel ook
over operationele taken gaat. Doel van Bollen4 is het verkrijgen van een strategische positie.
De besparingen van Katwijk/Noordwijk kunnen ook in Bollen4-verband gehaald worden als
de operationele samenwerking ook prioriteit krijgt.
Vraag: wanneer is de business case gereed ? Antwoord: vóór 1 oktober 2014.
Vraag: moeten de raadsleden niet reeds vooruitlopend op de nieuwe GR betrokken
worden in de voorbereiding van de besluitvorming over de 3 D om tot overeenstemming te
komen over uniforme besluitvorming in de raden ? Antwoord: ja, die bijeenkomsten zullen
ook belegd worden in het kader van de 3D. De projectleider van de 3D zal in dit verband een
bijeenkomst organiseren voor de raadsleden om meer duidelijkheid te geven over budgetten
in het kader van de 3D.
Vraag: hoe worden de benodigde budgetten bij uitvoering van strategische
visies/programma’s duidelijk? Antwoord: bij de uitwerking van visies/programma’s zullen
automatisch voorstellen worden gedaan voor benodigde budgetten. Daarna beslissen de
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raden over de budgetten die nodig zijn. Voor het overige is in het huidige raadsvoorstel
sprake van beperkte overheveling van budgetten naar de nieuwe GR.
Vraag: Zit de inrichting van de Bollenstreekraad in het kostenplaatje ? Antwoord: het gaat
hier alleen om de tijdsinvestering van raadsleden; uiteraard zit de ondersteuning van de raad
(secretariaat) in het kostenplaatje.
Vraag: welke kosten zijn in beeld gebracht wat betreft formatie, is daar ook in begrepen
eventuele uitbreiding van formatie in het kader van de 3D ? Antwoord: uitgegaan is van de
huidige formatie, niet van eventuele uitbreiding van formatie bij de gemeente of ISD in de
toekomst.
Vraag: hoe snel wordt efficiencywinst geboekt ? Antwoord: in het tweede jaar is reeds een
bescheiden efficiencywinst haalbaar. Ervaringen elders leren dat binnen 3 tot 4 jaar 10 tot 15
% besparing mogelijk lijkt. Dit kan duidelijk worden gemaakt in de business case.
Vraag: duidelijk is wat bovenlokaal is, wat is er dan lokaal ? Antwoord: de raadsleden
kennen de huidige taken van de gemeente inclusief de bevoegdheden van de raad. Het
overzicht “bovenlokaal, lokaal” geeft aan wat daaruit bovenlokaal wordt. Uiteraard moet dit
overzicht nader worden gedetailleerd/uitgewerkt. Daarom wordt ook voorgesteld het
overzicht thans voor kennisgeving aan te nemen. Kortheidshalve wordt verder verwezen
naar de IV3-lijst waarin alle producten van de gemeente zijn opgenomen. Er zijn uiteraard
nieuwe taken en bevoegdheden bij de GR omdat er op dit moment voor bepaalde terreinen
nog geen regionale visies voor de Bollenstreek zijn.
Vraag: kan onderscheid worden gemaakt in de personele formatie naar beleidscapaciteit
en uitvoerende capaciteit ? Aan de hand van het Berenschotonderzoek van 2012 is deze
uitsplitsing gemaakt doch dit ik heel grof gebeurd. Dit overzicht is alsnog in het rapport van
PWC worden opgenomen.
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