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ONDERWERP
Collegebericht: Vragen VVD Nota verbonden partijen
1. - uitgangspunt 11 - delen van zienswijzen, moties en amendementen, kan dit
een apart vast agendapunt worden voor de Commissie Middelen? Of valt dit
dan samen met het voorgenomen vaste agendapunt Mededelingen uit het
College?
Als zienswijzen van de regiogemeenten worden ontvangen, worden ze z.s.m.
schriftelijk met de raad gedeeld. Moties en amendementen worden of via de lijn
van politieke partijen of via de griffies gedeeld. Een raadslid kan natuurlijk altijd
verzoeken om een stuk te agenderen. Het is niet noodzakelijk om deze stukken als
apart agendapunt bij de commissie middelen te behandelen.
2. Als de wijziging Wgr erdoor komt, aan hoeveel raadscommissies moet de
gemeente Heemstede dan denken (p. 13)
Het is aan de raden zelf om hun werkzaamheden in te richten. Voorstelbaar is dat
de regionale radenbijeenkomst daar deels voor kan worden ingezet.
3. p. 16 - Er worden alleen Openbare Lichamen worden ingesteld? Kan de
wethouder dat toelichten?
Zowel de oprichting, als de rechtsvorm kent een wettelijke grondslag. Voor alle drie
de regelingen is in de wet bepaald dat de rechtsvorm een openbaar lichaam moet
zijn.
4. Heemstede neemt nog niet deel in bvo’s, acht de wethouder dit voor sommige
terreinen wel een geschikte vorm?
De bedrijfsvoeringsorganisatie is specifiek in het leven geroepen voor taken op het
gebied van bedrijfsvoering. De enige samenwerking die hiervoor momenteel in
aanmerking komt, is de nog op te richten structuur voor ambtelijke samenwerking
met Bloemendaal. Op dit moment is deze samenwerking gegoten in een
privaatrechtelijke overeenkomst.
5. Ik mis op Bijlage 1 Haarlem als centrumgemeente voor maatschappelijke
opvang en beschermd wonen?
De rol van Haarlem als centrumgemeente is vanuit het Rijk bepaald. De gemeente
Haarlem krijgt van een aantal gemeenten ook de middelen van de gemeenten om deze
taken uit te voeren. Hierover is wel overleg met de gemeenten waarvoor zij de taken
uitvoeren. Omdat de middelen rechtstreeks naar Haarlem gaan, is er geen sprake van een
financiële samenwerking en daarom geen sprake van een verbonden partij. Daarom is
deze regeling niet opgenomen in bijlage 1.
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