
 

 

Raadsvoorstel no. R2013.0101   Agendapunt no. 5 

Onderwerp 
Toekomstkeuze gemeente Uitgeest  

Uitgeest, 16 januari 2014 

  

Aan 
de gemeenteraad 

 

 
 
Onze waarnemend burgemeester, de heer Th. van Eijk, heeft van de commissaris van de Koning, de heer  
J.W. Remkes, naast de reguliere taken als burgemeester de opdracht gekregen om, vanuit zijn ervaringen met 
zowel bestuurlijke als ambtelijke fusies, de raad van de gemeente Uitgeest te begeleiden bij de keuze die ze op 
de raadsvergadering van 30 januari 2014 dienen te maken. 
 
De gemeente Uitgeest heeft steeds grotere moeite met het bedienen van de samenleving, het college en de raad. 
De taken voor de gemeenten worden immers steeds verder uitgebreid door decentralisatie. Daarnaast zijn de 
taken ook steeds gecompliceerder door nieuwe regelgeving en doordat de samenleving steeds hogere eisen stelt, 
zowel aan de resultaten als aan het productieproces. De samenleving - burgers, maatschappelijke organisaties, 
ondernemers en bedrijven - is betrokken en wordt zelf ook steeds complexer en veeleisender wat betreft 
samenstelling, behoeftes en wensen.  
Bovenstaande brengt met zich mee dat er steeds meer werkzaamheden op de gemeente afkomen. Het is derhalve 
voor de ambtelijke organisatie van Uitgeest noodzakelijk om een keuze te maken. 
Daarnaast zijn de mogelijkheden voor Uitgeest beperkt waar het gaat om inkomsten (uit Gemeentefonds, 
specifieke uitkeringen en belastingen/heffingen) en daarmee ook wat betreft de omvang en samenstelling van de 
ambtelijke organisatie. 
 
Door de drie decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 ontstaat er een belangrijke verdere 
noodzaak en urgentie tot samenwerken met en uitbesteden aan omliggende gemeenten en regio’s.  
Wil Uitgeest deze decentralisaties voor haar burgers op een adequate wijze en tijdig kunnen uitvoeren dan dient 
de raad, gezien de tijdsdruk, 30 januari 2014 tot besluitvorming te komen.  
Uitgeest ontkomt niet aan verdergaand samenwerken (ambtelijke fusie) of bestuurlijke fusie. 
 
Door de verschillende ontwikkelingen staat Uitgeest nu niet alleen voor de keuze voor verdergaand 
samenwerken (ambtelijke fusie) of bestuurlijke fusie, maar tevens voor de geografische keuze in zuidelijke of in 
noordelijke richting.  
De IJmond (zuidelijke richting) is dynamisch, Metropool Regio Amsterdam (MRA) gericht, heeft haven 
activiteiten en een verscheidenheid aan partners (stedelijk en landelijk).  
De BUCH (noordelijke richting) is meer landelijk, toeristisch, dorps, gericht op sociale cohesie en heeft zelfde 
type kernen.  
Verdergaand samenwerken in welke vorm dan ook kan pas effectief zijn als Uitgeest kiest voor een duidelijke 
focus op één geografisch gebied, in casu IJmond of BUCH.  
 
Onderstaande keuzemogelijkheden zijn robuust genoeg om de toekomst mee in te gaan en  zijn op korte termijn 
te realiseren. Het zijn daarnaast ook keuzes waarvan de andere partij(en) al hebben aangegeven dat zij deze 
verdergaande samenwerking met de gemeente Uitgeest ook daadwerkelijk wensen. 
 



 

 

De raad van Uitgeest voor te stellen een keuze te maken uit onderstaande vier mogelijkheden: 
 

1. Verdergaande samenwerking (ambtelijke fusie) IJmond (met Heemskerk, Beverwijk en Velsen) 

2. Verdergaande samenwerking (ambtelijke fusie) BUCH (met Bergen, Castricum en Heiloo) 

3. Bestuurlijke fusie Heemskerk 

4. Bestuurlijke fusie Castricum (Castricum, Akersloot en Limmen) 

 
 
Burgemeester en wethouders van Uitgeest, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
mevr. G.A.F. van den Broek Th. van Eijk 

  
 
 



 

 

 Raadsbesluit no.R2013.0101   

Onderwerp 
Toekomstkeuze gemeente Uitgeest 
 

 

  

De raad van de gemeente Uitgeest;  

gelezen het rapport van BMC, bestaande uit het feitenboek, matrix en verslagen van de bijeenkomsten; 

 

b e s l u i t :  
 
1. Een intensieve samenwerking aan te gaan met de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo, die moet 

uitmonden in een samenvoeging van de vier ambtelijke organisaties (ambtelijke fusie). 
2. Uitgeest acht vormen van ambtelijke integratie op korte termijn noodzakelijk. Er is tempo gewenst en 

wellicht nog een tussenstap voor Uitgeest zowel vanwege de urgentie van nieuwe taken als de noodzakelijke 
versterking van de ambtelijke ondersteuning voor Uitgeest. 

3. De mogelijkheid van een bestuurlijke fusie verkennen. 
4. Na de verkiezingen een raadscommissie in te stellen, die de raad adviseert inzake ambtelijke en bestuurlijke 

fusie. 
5. Het college op te dragen om op de kortst mogelijke termijn een stappenplan op te stellen voor de ambtelijke 

samenvoeging met BUCH, waarin nadrukkelijk aandacht is voor het opstellen van randvoorwaarden voor de 
dienstverlening in Uitgeest met behoud van een lokale gemeentevoorziening, de drie decentralisaties en de 
ontvlechting van samenwerkingsverbanden met andere partners. 

 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad van de gemeente Uitgeest, 
gehouden op 30 januari 2014, 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
 
 
W. Zoetelief Th. van Eijk 
 
 
 
 


