COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Samenwerking met Capelle aan den IJssel
Te besluiten om
1. Kennis te nemen van de door de Raad ingediende zienswijze betreffende de
samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel;
2. De Raad met een raadsinformatiebrief in kennis te stellen van de reactie van het
college op de ingediende zienswijze;
3. Met inachtneming van de opvattingen van de Ondernemingsraad het convenant
“Samenwerken aan de IJssel” aan te gaan met de gemeente Capelle aan den IJssel;
4. Dit besluit ter kennisname aan te bieden aan de Ondernemingsraad en het
Georganiseerd Overleg.

Inleiding
Op 4 juni 2012 heeft u in principe besloten het convenant “Samenwerken aan de IJssel” aan
te gaan met de gemeente Capelle aan den IJssel. Het college van de gemeente Capelle aan
den IJssel heeft op 5 juni 2012 eenzelfde besluit genomen.
Zowel u als het college van Capelle aan den IJssel hebben besloten om over genoemd
principebesluit de opvattingen van de Ondernemingsraad te peilen en definitief te besluiten
met inachtneming daarvan. Inmiddels hebben beide Ondernemingsraden een advies
uitgebracht. Beide Ondernemingsraden adviseren positief over het principebesluit om het
convenant aan te gaan. De Ondernemingsraad van Krimpen aan den IJssel vraagt daarbij
wel aandacht voor een aantal onderwerpen betreffende de bij de samenwerking betrokken
medewerkers, de communicatie, de bestaande cultuurverschillen, een 0-meting en het
behoud van de eigen identiteit en bereikbaarheid voor de Krimpense burgers. Bij het invullen
van de samenwerking zal met deze opvattingen rekening worden gehouden.
Uw college heeft besloten om over genoemd principebesluit de Raad in de gelegenheid te
stellen een zienswijze in te dienen over het aangaan van het convenant. De Raad heeft van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt en schriftelijk een zienswijze ingediend. Voorgesteld
wordt om kennis te nemen van deze zienswijze en via een raadsinformatiebrief de Raad in
kennis te stellen van uw reactie op de ingediende zienswijzen.

Beoogd effect
Zie Convenant

Argumenten
Zie Convenant

Financiën
De kosten voor de vormgeving en de implementatie van de samenwerking zullen door beide
gemeenten worden gedeeld (Zie Convenant.) De kosten voor de daadwerkelijk
samenwerking zullen volgens een nog nader vast te stellensystematiek naar rato worden
verdeeld.

Communicatie
1. De Raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief;
2. De medewerkers van beide gemeenten worden algemeen geïnformeerd via een
inmiddels gezamenlijk opgestelde pagina over de samenwerking op beide
intranetten;
3. De bij de samenwerking betrokkenen medewerkers worden door de
gemeentesecretaris en de direct leidinggevenden separaat geïnformeerd;
4. De officiële ondertekening van het convenant zal in een gezamenlijk te organiseren
persbijeenkomst plaatsvinden.

Uitvoering
Concernjurist (Krimpen) in samenwerking met Directieadviseur (Capelle)

Bijlagen
1. Convenant “Samenwerken aan de IJssel”;
2. Advies Ondernemingsraad
3. Zienswijze gemeenteraad
4. Concept Raadsinformatiebrief.
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