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B E S L U I T :  

 

 

1. Te besluiten tot de volgende zienswijze: 

 

- In de ontwerp-programmabegroting wordt geen aandacht besteed aan de discussie 

die in de regio gaande is over de toekomst van de regionale samenwerking. Omdat 

deze discussie ook helderheid zal geven over de toekomst van het ISW en de kosten 

die in de toekomst voor de regionale samenwerking worden gemaakt, verzoeken wij 

u in de ontwerpbegroting alsnog aandacht aan te besteden aan deze context 

waarbinnen de ontwerpprogrammabegroting is opgesteld. 

 

- De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is niet beschreven, evenmin als de 

portefeuilleverdeling. Wanneer bij de inhoudelijke beleidsterreinen de 

portefeuillehouders zouden worden genoemd, zou dat meer duidelijkheid geven over 

rollen en verantwoordelijkheden. 

 

- Op pagina 20 wordt gemeld dat de actualisering van de regiovisie is stilgezet onder 

meer in afwachting van de uitkomsten van een symposium dat reeds in 2015 heeft 

plaatsgevonden. Graag zouden wij duidelijker in de tekst naar voren zien komen, dat 

de voortzetting van de actualisering wacht op de uitkomsten van de brede discussie 

die momenteel plaatsvindt over de MRA-agenda.  

 

- Voor wat betreft het Waterlands Archief missen wij in uw beleidsvoornemens de 

aansluiting bij ontwikkelingen die ten aanzien van archivering spelen in de 

samenleving, zoals de komst van de Omgevingswet en de digitalisering van 

omgevingsvergunningen, de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de 

ontwikkeling van open data. Omdat deze ontwikkelingen betekenis hebben voor 

archiefdiensten, verzoeken wij u hieraan de nodige aandacht te geven. 

 

- Het is voor ons niet mogelijk geweest de ontwerp-programmabegroting 2017 voor 

22 juni 2016 in de raad te bespreken. Wij verzoeken u in komende jaren de 

aanlevering van de ontwerpprogrammabegroting en de besluitvorming in het 



Algemeen Bestuur beter af te stemmen op de raadskalenders van de deelnemende 

gemeenten. 

 

2. Een brief te verzenden met kenmerk 1288183 aan het Algemeen Bestuur van het ISW, 

waarin de zienswijze van de raad over de ontwerp-programmabegroting 2017, zoals 

genoemd onder 1., is verwoord. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare 

vergadering van de raad d.d. 28 juni 2016 
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