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MOTIE nr.: ML 

datum raadsvergadering: 

MOTIE vreemd aan de orde van de dag, betreffende de financiële ontwikkeling van de vestiging van 
het RAKC in Schagen. 

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op maandag 16 juni 2014; 

constaterende 

dat de gemeenteraad op 19 mei 2014 een bedrag van € 687.150 beschikbaar heeft gesteld om 
de ontvlechting (desintegratie) van de afdeling Publiekszaken mogelijk te maken ten behoeve 
van de vestiging van het RAKC in Schagen; 

dat in het voorstel horend bij dit besluit gesproken wordt over de solidariteit van de omliggende 
gemeenten om bij te dragen aan de desintegratiekosten van de gemeente Den Helder; 

dat in het bidbook van zowel Schagen als Den Helder een passage* is opgenomen waaruit blijkt 
dat iedere gemeente verantwoordelijk is voor de eigen desintegratiekosten; 

* bidbook Schagen pag. 26: desintegratiekosten, dit zijn doorlopende kosten bij de 
achterblijvende organisaties. Wij (Schagen) gaan ervan uit dat deze kosten voor de latende 
organisaties een financiële taakstelling wordt. 

overwegende 

dat tot op heden geen van de omliggende gemeenten een voornemen heeft of bekend is met de 
voorbereiding van een raadsbesluit om bij te dragen in de desintegratiekosten van de gemeente 
Den Helder; 

dat samenwerking met omliggende gemeenten ook voor de gemeente Den Helder profijtelijk 
moet zijn; 

dat de gemeente DH prima in staat is om zelfstandig een AKC op te zetten, waar ook omliggende 
gemeenten door bediend kunnen worden; 

dat nu de omliggende gemeenten niet overgaan tot een solidariteitsbijdrage in de 
desintegratiekosten en als de gemeente Den Helder desondanks verder gaat met de 
ontmanteling van de afdeling Publiekszaken ten behoeve van het RAKC in Schagen, de gemeente 
Den Helder ook het restant bedrag zal moeten investeren, nl. bijna 
€ 840.000 naast alle andere incidentele en structurele kosten zoals overhead en 
invoeringskosten; 

dat het raadsvoorstel RVO14.0060 in strijd is met de teksten, opgenomen in de bidbooks van 
zowel Schagen als Den Helder; 



besluit: 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

1. alle activiteiten met betrekking tot de ontmanteling van de afdeling publiekszaken ten behoeve 
van de vestiging van het RAKC in Schagen te stoppen en in te zetten op versterking van de eigen 
organisatie en deze uit te bouwen tot een volwaardig AKC van waaruit ook omliggende 
gemeenten kunnen worden bediend; 

2. de omliggende gemeenten per ommegaande in kennis te stellen van dit besluit en er op te 
wijzen dat deze opdracht aan het college voortvloeit uit het niet nakomen van afspraken in de 
stuurgroep Sociaal domein, zoals tijdens de raadsvergadering van 19 mei jl. nog gememoreerd is 
door de wethouder; 

en gaat over tot de orde van de dag; 
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