
    
 
 
Motie van treurnis 
 

Naam gemeenteraadsfracties GroenLinks, ChristenUnie, LADA 

Datum raadsvergadering 29 november 2018 

Volgnummer M 2018 25 

□  Behoort bij agendapunt nr. 4 

Onderwerp  Centraal Orgaan Wijkteams, Werk en Inkomen (COWWI) 

 
Ondergetekenden dienen de volgende motie in: 
 

De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 29 november 2018 
 
Constaterende dat:  

 De samenwerking tussen Schagen en Hollands Kroon in het Centraal Orgaan Wijkteams, Werk en 
Inkomen (COWWI) is vastgelegd in een publiekrechtelijke bestuursovereenkomst; 

 COWWI daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide gemeenten was; 

 De kritiek van het college van Hollands Kroon op het functioneren van het COWWI niet alleen bij 
de college en directie van gemeente Schagen gelegd dient te worden, maar ook bij college en    
directie van Hollands Kroon; 

 
Overwegende dat: 

 Het college van Hollands Kroon op 16 februari 2016 besloot om COWWI af te schalen; 
 Het college van Hollands Kroon op 4 oktober 2016 besloot om de bestuursovereenkomst         

eenzijdig te beëindigen; 
 Het college per email zonder toelichting de samenwerking met Schagen heeft opgezegd;  
 Het college de raad op 20 december 2016 alsnog werd gevraagd om in te stemmen met het reeds 

gecommuniceerde besluit van het college; 
 Bekend was dat de frictiekosten van 2,2 miljoen euro ten laste van de algemene reserve, de 

weerstandscapaciteit op dat moment onder het door de raad gestelde ondergrens zou brengen; 
 De voorgestelde terugverdientermijn van drie à vier jaar onrealistisch blijkt te zijn; 

 
Spreekt uit:  

 Te betreuren dat het COWWI door het handelen van Hollands Kroon geen reële kans van slagen 
heeft gehad; 

 Te betreuren dat het college eenzijdig en voorbarig deelname aan het COWWI heeft opgezegd; 
 Te betreuren dat er in het project COWWI miljoenen aan gemeenschapsgeld zijn verspild; 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Johan Paul de Groot   Lilian Peters   Henk van Gameren 
Christen Unie    GroenLinks   LADA 


