VERZOEK DEBAT

Aan de voorzitter van de raad,
De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 29 mei
2017
Onderwerp: Uitbreiding Ambtelijke samenwerking OVER met
Landsmeer en Waterland
Er is nogal wat verwarring naar aanleiding van het interview dat de
burgemeesters hebben gegeven in het NHD op 4 mei jl.
Op 7 mei is naar aanleiding van het interview gereageerd door B&W
van Landsmeer en op 9 mei door B&W van Waterland. In deze brieven
wordt aangegeven dat er een relatie is gelegd tussen de “investering in
de OVER organisatie” en het niet binnen twee jaar verder werken aan
ambtelijke samenwerking. In deze brief komt voorts naar voren dat de
samenwerking als prettig wordt ervaren en dat de gemeente
“Wormerland” onvoldoende basis ziet voor verdere doorontwikkeling
van de pilotprojecten. “Het samenwerkingsproces wordt vanuit de
OVER-gemeenten feitelijk stilgezet, hetgeen werd gevolgd door de
verschijning van het genoemde interview” (zo stelt de brief van B&W uit
Waterland).
Op 17 mei jl. heeft de raad een afschrift gekregen van een gewijzigde
reactiebrief aan de colleges van Landsmeer, Waterland, EdamVolendam.
Deze brief beantwoordt niet alle vragen naar de mening van de VVD
fractie en wil daarom de volgende vragen in een “spoed” debat
bespreken a.s. 29 mei.
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De volgende vragen zijn onderwerp van het debat:
 Wat heeft zich afgespeeld tussen het verschijnen van het artikel
op 4 mei en vandaag? Er is veel onduidelijk en een helder
feitenrelaas is van belang.
 Wat is de rol van de portefeuillehouder geweest in de afgelopen
periode?
 Waarom is de raad niet gekend in de brief van 22 november jl.
aan B&W van Landsmeer?
 Hoe kan de portefeuillehouder het verschil van beleving in de
verschillende gemeentes (Waterland en Landsmeer t.o.v.
Oostzaan en Wormerland) verklaren?
 Hoe kan het dat Landsmeer en Waterland het beeld hebben dat
OVER niet meer op korte termijn wil samenwerken?
 Zijn acties in de planning om dit beeld om te draaien?
 Hoe kan het dat er een notitie ten onrechte is verzonden?
o Waarom heeft een deel van de samenwerking deze notitie
wel gehad (Wormerland) en een ander deel (Oostzaan)
niet?
o Hoe kan het dat een lokale partij uit Landsmeer inzicht
heeft in deze notitie die onterecht is verzonden en daarna
is ingetrokken?
 Heeft u het idee dat de communicatie in de afgelopen periode
een positieve invloed heeft op mogelijke samenwerking?
 Wat staat er concreet op het programma om de
onduidelijkheden tussen de vier gemeentes weg te nemen?
 Deelt het college de mening van de VVD, dat er alles aan gedaan
moet worden om een ambtelijke samenwerking tussen
Landsmeer en/of Waterland tot stand te brengen, waarbij de
samenwerkingsvorm niet per definitie het OVER vehikel behoeft
te zijn?
Het college wordt verzocht deze vragen tijdens het debat te
beantwoorden.
Namens de fractie van de VVD,
Rosemarijn Dral
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