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Onderwerp: Voortzetting dienstverlening

Geacht college,

Zoals aangekondigd en toegelicht in het twee-collegesoverleg van 1 juni 2021 sturen wij u deze brief over de
voortzetting van de dienstverlening.

Wij hebben in de bestuurscommissie van 25 mei jongstleden met belangstelling kennis genomen van uw
plannen met betrekking tot de toekomstvisie van uw gemeente: “Dantumadiel krijgt het voor Elkaar. Deze
toekomstvisie is natuurlijk ook van invloed op de wijze waarop onze ambtelijke Organisatie in de toekomst
diensten aan uw bestuur en gemeente verleent. Wij voelen de behoefte om vroegtijdig aan te geven op
welke wijze wij met de besluitvorming omtrent de eventuele voortzetting van deze dienstverlening om willen
gaan en daarbij onze bestuurlijke insteek aan te geven. Kortheidshalve zouden wij graag van uw
gemeentebestuur voor 1 juni 2022 willen vernemen of u deze dienstverlening door onze ambtelijke
Organisatie wenst te continueren. Hieronder lichten wij dit nader toe.

De overeengekomen vorm van dienstverlening is geregeld in de centrumregeling en het
dienstverleningshandvest. In deze centrumregeling staat vermeld dat de looptijd van de regeling vijf jaren is
en de eerstvolgende mogelijkheid om hier uit te treden met ingang van 1 januari 2024 kan plaatsvinden.
Uiterlijk voor 31 december 2022 zal aangegeven moeten worden of beide gemeenten een continuering van
deze dienstverlening door Noardeast-Fryslân wensen. Hierover wensen wij een aantal opmerkingen te
maken.

Als eerste merken wij op dat wij voor alles respecteren dat uw gemeentebestuur daarin samen met ons de
beslissende stem heeft. Met bewondering hebben wij de afgelopen jaren gezien op welke wijze uw
gemeentebestuur aan de zelfstandigheid van uw gemeente invulling heeft gegeven. Ondanks enige
‘kribbekeurichheden’ over en weer, zijn wij er gezamenlijk in geslaagd om, met hier en daar een aanpassing,
gezamenlijk gebruik te maken van dezelfde ambtelijke Organisatie. Dit is geen sinecure, gezien ook de vele
negatieve voorbeelden op dit terrein elders in den lande. De goede bestuurlijke en persoonlijke
verstandhoudingen, de onverminderd stevige ïnzet en betrokkenheid van onze ambtenaren en management
hebben hier naar onze mening in niet geringe mate aan bijgedragen.

Ten tweede, is onze gemeente van mening dat een bestuurlijke herindeling de beste oplossing is voor de
inwoners en ondernemers van onze beide gemeenten. Daarmee ontstaat een robuuste plattelandsgemeente
met veel onderlinge culturele, maatschappelijke en sociaal-economische samenhang. Wij werken al
gedurende decennia met succes samen. In NOFA, DDFK en ANNO verband. En nu sinds een aantal jaren
neemt uw gemeentebestuur nagenoeg alle ambtelijke diensten bij onze gemeente af. Het is dan ook in onze
ogen logisch om de volgende, relatief kleine stap te zetten, conform de eerder gedane gemeenschappelijke
investeringen en bestuurlijke inzet. Mede gelet op het feit dat ontvlechting voor beide partijen hoge kosten
met zich meebrengt en onzekerheid voor een (gedeelte van) ons personeel.



Daarnaast vernemen wij over onze dienstverlening ook geregeld onvrede bij uw burgemeester, college en
raad. Waar de kritiek terecht is zijn wij aan deze kritiek zoveel als mogelijk tegemoet gekomen. Er is door
ons een Team Dantumadiel ingesteld en er zijn diverse kleinere verbeteringen doorgevoerd. En met de
diverse initiatieven uit de verbrede aanpak van de Verbeteragenda voeren wij ook verbeteringen door.
We kijken uit naar de thans uit te voeren evaluatie om daarmee in gezamenlijkheid aanpassingen te kunnen
doen.

Echter, ten derde, gelet op het feit dat wij onze ambtelijke diensten willen concentreren in Dokkum ontstaat
de vraag of bij die concentratie rekening moet worden gehouden met het continueren van de dienstverlening
van onze Organisatie aan uw gemeentebestuur. Het gaat hier immers om 25 % van het benodigde
kantooroppervlak. Wij zullen onze raad dan ook voorstellen pas definitief een besluit te nemen over de wijze
waarop de ambtelijke organisatie wordt geconcentreerd in Dokkum nadat wij weten of en zo ja, hoe de
dienstverlening door onze ambtelijke Organisatie aan uw gemeentebestuur wordt gecontinueerd na 1 januari
2024.

Bovenstaande betekent dat een eventuele verlenging van de dienstverlening door onze gemeentelijke
Organisatie aan uw gemeentebestuur in principe bespreekbaar is. Wij maken hierbij echter wel een aantal
kanttekeningen en voorbehouden. Allereerst natuurlijk voor wat betreft de uitkomsten van de op handen
zijnde evaluatie en de eventueel daaruit voortvloeiende gemeenschappelijk overeengekomen aanpassingen.
Ten tweede dient bij continuering vooraf helder te zijn welk voordeel (in de ruimste zin des woords) onze
gemeente daarbij heeft. Zowel uw gemeentebestuur als ons college hebben al in eerder stadium vastgesteld
dat toekomstige samenwerkingsafspraken zowel de belangen van de gastgemeente, de belangen van de
centrumgemeente, als ook de belangen van de ambtelijke Organisatie moeten dienen. Dat betekent dat op
voorhand het gedeeltelijk ontvlechten van de organisatie voor ons college een ongewenste optie is.
Ten derde willen wij deze dienstverlening voor langere duur vastleggen, zodat wij zekerheid kunnen bieden,
ook en met name aan ons personeel. Wij denken daarbij aan een termijn van acht tot tien jaar.

Graag vernemen wij derhalve van uw gemeentebestuur voor 1 juni 2022 of u de huidige dienstverlening door
onze ambtelijke organisatie wenst te continueren, en zo ja: onder welke voorwaarden. Uw antwoord zou
natuurlijk ook kunnen zijn dat u uw gemaakte afspraken conform de daartoe geldende overeenkomst met
ingang van 1 januari 2024 definitief wenst te beëindigen. Een andere mogelijkheid is dat uw
gemeentebestuur alsnog kiest voor een bestuurlijke herindeling met de gemeente Noardeast-Fryslân. Dit
laatste is zoals hierboven aangegeven om meerdere redenen onze voorkeursoptie. Hoe dan ook, welke
keuze uw gemeentebestuur ook maakt in alle gevallen zult u in onze gemeente een betrokken dienstverlener
aantreffen die vanuit respect voor uw bestuurlijke keuze zoveel mogelijk in harmonie zal trachten tot een
voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.

Wij menen er goed aan te doen dit nu aan uw gemeentebestuur op tijd kenbaar te maken. Zodoende kunt u
hierbij ruimschoots uw gemeenteraad en uw inwoners betrekken. Eveneens kunt u daardoor een definitief
antwoord geven nadat de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en er een nieuw college is gevormd. Dit
geldt natuurlijk ook evenzeer voor onze gemeente.
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