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Geadviseerde beslissing:
Het college besluit
1. In te stemmen met de Rapportage bestuursopdracht Samenwerken in de ‘Duinstreek’; verkenning
samenwerking Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
2. In afwachting van de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad over het vervolg op
‘Samenwerken in de Duinstreek’ in te stemmen met de Bestuursopdracht Ambtelijk samenvoegen &
samen doen; twee sporen
3. De Rapportage en de bestuursopdracht ter bespreking voor te leggen aan de gemeenteraad
4. Een raadsvoorstel te formuleren, nadat de gemeenteraad zich over het vervolg heeft uitgesproken.

openbaar
Beslissing B&W vergadering d.d.
Communicatie (invullen in overleg met bureau Communicatie)
nee
Persbericht (bijvoegen)
nee
Brief aan betrokkene (bijvoegen)
nee
Vermelden in Gemeentekrant en op www.bergen-nh.nl
nee
Communicatie volgens bijgevoegd communicatieplan
nee
Anders, zie punt 3 g
.

Nr.

1. Waar gaat dit voorstel over?

Inleiding
Op verzoek van de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben de colleges
van deze vier gemeenten hun gemeentesecretarissen de opdracht gegeven een verkenning uit te
voeren naar samenwerking.
Deze bestuursopdracht heeft geresulteerd in de Rapportage Samenwerking gemeenten Bergen,
Uitgeest, Castricum en Heiloo (verkenning met werktitel BUCH).
Dit document is een bestuursopdracht die volgt op de vorige: Samenwerken in de ‘Duinstreek’.
Beoogd effect
Met deze bestuursopdracht kunnen we een vervolg geven aan de uitkomst van de rapportage; een
vervolg waarmee we recht doen aan die uitkomsten.
• Hiermee kunnen onze huidige gemeenteraden het verkenningsdeel afsluiten door elkaar,
hun colleges, inwoners, organisaties en ondernemers en gemeentelijke organisaties
richting te bieden
• En kunnen onze nieuwe gemeenteraden op basis van dit vervolgonderzoek een afgewogen
keuze maken uit scenario’s.
Het scenario zelf dat de drie K’s - van Kwetsbaarheid verminderen, Kwaliteit verder verbeteren en
Kosten beheersen - zo optimaal mogelijk helpt benutten, hanteert principes die onze inwoners,
organisaties en ondernemers en hun raden in het middelpunt plaatsen.
Dit zijn:
- Resultaat gestuurd (verantwoordelijkheden laag in de organisatie(s), directe lijnen door de
organisatie(s) heen, regie op processen, met beperkt aantal managers, zoveel als strikt
nodig)
- Overheidsparticipatie – bij wat er uit de samenleving naar voren komt – en dienstverlening
dicht bij de burger
- Een gelijkwaardige inbreng van de vier gemeenten
- Eigen kleur van de vier gemeenten
- Scherp op de kosten
- Gebruik makend van bestaand vastgoed voor huisvesting van de organisatie(s)
- En last but not least: urgentie om de drie K’s te realiseren.
Argumenten
Voor de vier gemeenten in hun huidige omvang is het vrijwel onmogelijk om alle huidige en nieuwe
taken, voortkomend uit de taakoverdracht van het rijk en alle bezuinigingen, zelfstandig uit te
voeren. Ver- en verdergaande niet-vrijblijvende samenwerking kan noodzakelijk zijn om
toekomstbestendig te zijn en vooral te blijven.
Kanttekeningen
De bestuursopdracht moet worden uitgevoerd binnen de kaders die zijn opgenomen in de
kadernota fusie en samenwerking vastgesteld door de gemeenteraad op 12 juli 2012.
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2. Wat besluit het college/wat krijgt het college als hij “ja”zegt?
 In te stemmen met de Rapportage bestuursopdracht Samenwerken in de ‘Duinstreek’;
verkenning samenwerking Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo


In afwachting van de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad over het vervolg op
‘Samenwerken in de Duinstreek’ in te stemmen met de Bestuursopdracht Ambtelijk
samenvoegen & samen doen; twee sporen



De Rapportage en de bestuursopdracht ter bespreking voor te leggen aan de
gemeenteraad



Een raadsvoorstel te formuleren, nadat de gemeenteraad zich over het vervolg heeft
uitgesproken.

3. Wie heeft er allemaal met de beslissing van het college van doen?
Intern
juridische gevolgen: nvt
p en o aspecten:
De vier colleges zijn de bestuurlijke opdrachtgever voor de bestuursopdracht. Zij worden
vertegenwoordigd door het bestuurlijk team waaraan de portefeuillehouders regionale
samenwerking deelnemen. De vier gemeentesecretarissen zijn de ambtelijk opdrachtgever.
De projectleiding is net als bij de vorige bestuursopdracht in handen van een team met
vertegenwoordigers van de gemeenten. Zie verder onder de kop ‘Financiële toelichting’.
interne communicatie/voorlichting:
Op 7 januari 2014 vindt er na het collegebesluit een persconferentie plaats.
Op 22 januari 2014 is er een vervolg gepland op de bijeenkomst van de vier raden van 12
november 2013. Het programma van 22 januari 2014 biedt gelegenheid tot verdere ontmoeting en
het delen en bespreken met elkaar van de Rapportage.
Gedurende de uitvoering van de bestuursopdracht worden gemeenteraad, gemeentelijke
organisatie en de ondernemingsraad geïnformeerd over de voortgang.
overige aspecten/inhoudelijke gevolgen op andere werkterreinen (bijvoorbeeld: veiligheid,
wijkgericht werken, openbare ruimte, welzijn, gezondheid):nvt
intern overleg gevoerd met: nvt
Extern
Regionale samenwerking
vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling:
is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
komt hier niet voor in aanmerking omdat:
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Externe communicatie : nee, zonder overleg met Communicatieadviseurs
Extern overleg gevoerd met : Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
4. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Verdeling van de kosten van deze bestuursopdracht vindt plaats naar rato van inwoners.
Voor de meeste werkzaamheden die aan de bestuursopdracht zijn verbonden wordt geen budget
gevraagd, zoals dat ook bij de vorige bestuursopdracht het geval was. We zijn voornemens een
externe procesbegeleider met ervaring met Samenvoegingstrajecten te vragen onze ambtelijke
projectgroep te ondersteunen en de nodige doorrekeningen extern uit te zetten, zo mogelijk binnen
de budgetten voor Organisatie & Bedrijfsvoering, dan wel middels een afzonderlijk
financieringsvoorstel.
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dat? (verplicht antwoord geven)
Nvt.
Risico’s: Nvt
open-einde regelingen:
garantieverplichtingen:
risico’s gemeentelijke eigendommen:
overige risico’s:
opgenomen in Naris:
5. Wanneer wordt de beslissing van het college uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
het college daarover gerapporteerd?
Er wordt naar gestreefd de resultaten van het onderzoek naar samenvoegen van de gemeentelijke
organisaties en het uitbouwen van ‘samen doen’ voor 1 januari 2015 voor te leggen aan de
gemeenteraden.
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