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Agendapunt

: ó

Onderwerp

: Standpuntbepaling voortgang OWO-samenwerking.

De raad van de Gemeente Opsterland,
gelet op de raadsbesluiten van 12 december 2011, 8 oktober 2012 en 11 mei 2015;
gelet op de notitie t.b.v. de voorbereiding van het opstellen van uitgangspunten voor de
visieontwikkeling OWO-samenwerking (2015-40950);
gelet op de behandeling van dit onderwerp in de oriënterende raadsvergadering van maandag 25
januari 2016 en de door de voorzitter getrokken conclusies;
overwegende dat de activiteiten uit het procesplan 2012 voor het overgrote deel zijn uitgevoerd en uit
het evaluatierapport Code Samen blijkt dat er vervolgstappen nodig zijn om de OWO-samenwerking
op koers te houden en te versterken;
besluit:
1.

De aan het raadsbesluit van 12 december 2011 ten grondslag liggende strategische doelstellingen
te herbevestigen. Deze doelstellingen zijn: a) het versterken van de regionale positie van
Opsterland; b) de kracht van het platteland tussen de stedelijke gebieden benutten en c) het
zorgdragen voor een adequate toekomstbestendige gemeentelijke organisatie. De doelstellingen
hebben als bindend thema de borging van de bestuurskracht van Opsterland.

2.

De in het bij 1 genoemde raadsbesluit gemaakte strategische keuze voor een intensieve
samenwerking met Ooststellingwerf en Weststellingwerf herbevestigen en vanuit het gezamenlijke
OWO-verband vanuit een krachtig platteland de verbinding met de stedelijke gebieden verder
inhoud te blijven geven.

3.

De in 2011 al door Opsterland gesignaleerde en ook door de adviseurs van Code Samen
aangegeven noodzaak om te komen tot een gezamenlijke visie op de samenwerking voortvarend
invulling te geven.

4.

Dat deze gezamenlijke visie primair gericht moet worden op de inhoud van de samenwerking en
het vertrekpunt moet worden voor het zetten van een nieuwe stip op de horizon.

5. Dat de vormgeving van de samenwerking een afgeleide is van de inhoud en dat een besluit over
de verdergaande vormgeving nu nog niet opportuun is, hetgeen betekent dat een standpunt over
de in het adviesrapport genoemde ambtelijke fusie nu niet aan de orde is.
6.

Dat afhankelijk van de inhoud en de bereikte consensus over de verdere OWO-samenwerking ook
de toetreding van een nieuwe partner tot het samenwerkingsverband niet uitgesloten wordt (de
OWO-plus variant).

7. Dat ten behoeve van het proces om te komen tot een gezamenlijke visie de volgende
uitgangspunten aan de orde moeten komen en tot een gedeeld standpunt moeten leiden:
a) het wederzijds vertrouwen als centraal uitgangspunt;
b) het maken van één visie en één strategie voor alle drie deelnemers;
c) het werken aan een collectieve identiteit;
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d) het collectief belang gaat boven het eigen belang van een gemeente;
e) raad, college en management zitten op dezelfde lijn en zijn actief betrokken in het
samenwerkingsproces;
f) het werken aan een gezamenlijke cultuur.
8.

De fractievoorzitters mandaat te verlenen de voorbereidingen te treffen die nodig zijn om te komen
tot het proces en het opstellen van de door de drie raden vast te stellen gezamenlijke visie op de
OWO-samenwerking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Opsterland van 22 februari
2016.
De griffier,

e voorzitter,
vooîi
De

leke Zwart

Ellen van Selm
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