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Aan het college,
Inleiding
De GR Geestmerambacht lijkt in de huidige constructie geen ruimte te bieden voor invloed van
de raden bij de uitvoering: de besluitvorming over de uitvoering ligt bij het DB.

Vragen
1. In hoeverre en op welke manier kunnen raden invloed uitoefenen op de uitvoering?
2. De wethouder heeft in de commissiegevergadering gesproken over het toedelen
kavelpaspoorten. Komt dit te zijner tijd nog langs de raden ter goedkeuring?
3. Is er een mogelijkheid om de ontwikkelingen in het geestmerambacht te labelen als een
groot project zodat de raad hier meer grip op krijgt?
4. Komen bouwplannen, of ze nou wel of niet binnen de visie en bestemmingsplannen eerst
langs de raad alvorens ze uitgevoerd worden?
5. Is het mogelijk dat de raden betrokken worden in de participatieronde?
6. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de constructie van de gemeenschappelijke regeling
herzien na de fusie. Worden de beheersafspraken en de invloed van de raden dan ook
herzien?

Antwoord van het college
Inleiding
Antwoord
1. In hoeverre en op welke manier kunnen raden invloed uitoefenen op de uitvoering?
De raden hebben een kaderstellende en controlerende rol. Via deze twee rollen kunnen
de raden invloed uitoefenen:
- De raden kunnen invloed uitoefenen via hun zienswijzen op de begrotingen en
kadernota’s.
- De raden stellen het omgevingsplan vast.
2. De wethouder heeft in de commissiegevergadering gesproken over het toedelen
kavelpaspoorten. Komt dit te zijner tijd nog langs de raden ter goedkeuring?
- Het gaat hier om uitvoering binnen de kaders die de raad heet meegegeven. Deze komen
niet naar de raad ter goedkeuring.
- Een kavelpaspoort is een locatietoewijzing en set spelregels om ondernemers uit te
nodigen initiatief te nemen voor een nieuwe of extra functie voor bijvoorbeeld toerismerecreatie, sport/spel of agrarische functies. In de spelregels staan ruimtelijke en financiële
kaders en afspraken over terreinbeheer. Ook komen er afspraken over bijdragen aan
inclusieve samenleving en samenhang met andere voorzieningen in het gebied. Deze
paspoorten worden gemaakt binnen de kaders van de visie.
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3. Is er een mogelijkheid om de ontwikkelingen in het geestmerambacht te labelen als een
groot project zodat de raad hier meer grip op krijgt?
- Westpoort-De Scheg is aangemerkt als pilot. Nog geen andere projecten.
- Er is met de raad afgesproken dat er op een later moment projecten wel of niet worden
benoemd als groot project.
- In het rapport van de Rekenkamercommissie gaat het om meer grip te krijgen op grote
projecten binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeenteraden in de regio werken al
een aantal jaren aan het meer grip krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Onderdeel
daarvan is dat nu door elke gemeenschappelijke regeling een kadernota wordt opgesteld
waarin de kaders voor de komende jaren worden vastgelegd. De gemeenteraad kan
hierop sturen door een zienswijze in te dienen.
- Gezien de reikwijdte van de Visie heeft het AB van het Geestmerambacht besloten deze
ook voor een zienswijze voor te leggen aan de raden en vervolgens voor goedkeuring.
4. Komen bouwplannen, of ze nou wel of niet binnen de visie en bestemmingsplannen eerst
langs de raad alvorens ze uitgevoerd worden?
De bouwplannen dienen altijd binnen de visie te passen voordat ze uitgevoerd kunnen
worden. Ook in het bestemmingsplan (omgevingsplan) wordt van tevoren zoveel mogelijk
ruimte geboden. Als ze daarin passen, komen ze niet opnieuw langs de raad omdat ze
dan al passen binnen het door de raad vastgestelde kader.
5. Is het mogelijk dat de raden betrokken worden in de participatieronde?
De participatie heeft uitgebreid plaatsgevonden tijdens het visieproces (zie pagina 8 en 9
van de visie en bijlagen C09 (reacties op Visie Geestmerambacht ) en C10 (lijst met
antwoorden op de reacties en vragen conceptvisie GAB)). In de projectenfase is opnieuw
voorzien in participatie. Hoe dit proces wordt vormgegeven zal in die fase worden
bepaald.
6. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de constructie van de gemeenschappelijke regeling
herzien na de fusie. Worden de beheersafspraken en de invloed van de raden dan ook
herzien?
- Dit jaar wordt de gemeenschappelijke regeling aangepast. Daarin wordt verwerkt dat
Langedijk en Heerhugowaard gaan fuseren tot Dijk en Waard. De nieuwe GR wordt ook
aan de raden voorgelegd.
- De governancestructuur wordt naar verwachting nog niet aangepast. Dit omdat er ook
een governancediscussie loopt voor de recreatieschappen in onze provincie in relatie tot
de rol van Recreatie Noord-Holland, dat ook voor het Geestmerambacht het beheer
uitvoert. Het voorstel is om de uitkomst van deze discussie mee te nemen in de discussie
rond de toekomstige governance voor het Geestmerambacht. Na het AB van 30 juni
kunnen we u hier verder over informeren.
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