
 

 

Betreft: Motie bestuursopdracht Ambtelijk samenvoegen en samendoen in de Duinstreek 

 

De Gemeenteraad van Castricum, in vergadering bijeen op 10 maart 2014, 

In aanmerking nemende dat: 

 Het voornemen bestaat om de ambtelijke organisaties van Bergen, Uitgeest, Heiloo en 

Castricum samen te voegen en taken gezamenlijk uit te voeren; 

 Ten behoeve van die samenwerking een rapportage is samengesteld met de titel Verkenning 

samenwerking Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo; 

 de vier gemeenteraden instemmen met een bestuursopdracht die het kader aangeeft 

waarbinnen de samenvoeging gestalte moet krijgen; 

 in het voorliggende voorstel de uitvoering van de bestuursopdracht wordt neergelegd bij een 

ambtelijke projectgroep. 

Overwegende dat: 

 de samenvoeging moet leiden tot verminderen Kwetsbaarheid, verder verbeteren Kwaliteit 

en beheersing van de Kosten (de drie K’s); 

 dat een dergelijke opdracht veel dilemma’s zal kennen die een onafhankelijke interventie 

rechtvaardigt; 

 dat sturing en regievoering op de uitvoering van de bestuursopdracht zijn gebaat bij een 

onafhankelijke projectleider; 

 dat door de keuze voor een onafhankelijke projectleider het adagium “de slager keurt het 

eigen vlees” wordt voorkomen. 

Draagt het College op 

 In overleg te treden met de andere drie Colleges die betrokken zijn bij de ambtelijke 

samenwerking Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo met als doel te komen tot aanstelling 

van een onafhankelijke projectleider. 

 De Gemeenteraad uiterlijk 15 april 2014 een voorstel aan te bieden voor aanstelling van een 

onafhankelijke projectleider voor uitvoering van de bestuursopdracht Ambtelijk 

samenvoegen en samendoen in de Duinstreek inclusief een begroting van de kosten voor 

een dergelijke projectleider. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

John Hommes 

PvdA Castricum 



 

MOTIE 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: bestuursopdracht ambtelijk samenvoegen en samendoen in de 
Duinstreek 
 
De gemeenteraad van Castricum, samen met de raden van Bergen, Uitgeest 
en Heiloo in vergadering bijeen op maandag 10 maart 2014 
 

- Gelezen het voorstel van B en W van Castricum dd 4 februari, het 
advies van de raadscarrousel in Castricum dd 20 februari, gelezen ook 
het advies van de Vakcommissie Regionale Samenwerking, 

- Kennis genomen hebbende van de rapportage verkenning 
samenwerking Bergen, Uitgeest, Heiloo en Castricum; 

- Instemming gevende aan de bestuursopdracht ambtelijk samenvoegen 
en samendoen in de Duinstreek, twee sporen 
 
Constaterende: 
 

- Dat de voorgestelde ambtelijke werkwijze in alle vier gemeenten is om 
voor het sociale domein vooral in te zetten op het inrichten van sociale 
wijkteams met de inzet van vrijwilligers; 

 
Overwegende: 
 

- Dat gelet op het voorgaande het voor de hand ligt om de sociale 
infrastructuur van de vier gemeenten en de hier werkzame 
welzijnsorganisaties te betrekken bij het richtsnoer om te komen tot de 
voorgestane aanpak „1 gezin,1 plan, 1 regisseur‟; 
 

Stelt het college voor aan de bestuursopdracht de volgende opdracht 
toe te voegen:  
 

 In het licht van de drie decentralisaties – “de drie D‟s” - aan de raden 
van de vier gemeenten voor het einde van 2014 inzichtelijk te maken, 
welke afstemming en welk inrichtingsmodel tussen de vier gemeenten 
op het Sociaal Domein wordt voorgestaan, inclusief keuzes over 
handhaven, naar aard en omvang van beschikbare en toepasbare 
voorzieningen, dienstencentra en loketfuncties op lokaal niveau; 

 Een en ander te organiseren met een voor inwoners en 
belanghebbenden openstaande inspraak- en overlegronde; 

 
Ron de Haan, Gemeenteraadsfractie De VrijeLijst, Castricum 

 



 

MOTIE 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: bestuursopdracht ambtelijk samenvoegen en samendoen in de 
Duinstreek 
 
 
De gemeenteraad van Castricum, samen met de raden van Bergen, Uitgeest 
en Heiloo in vergadering bijeen op maandag 10 maart 2014 
 
 

- Gelezen het voorstel van B en W van Castricum dd 4 februari, het 
advies van de raadscarrousel in Castricum dd 20 februari, gelezen ook 
het advies van de Vakcommissie Regionale Samenwerking, 

- Kennis genomen hebbende van de rapportage verkenning 
samenwerking Bergen, Uitgeest, Heiloo en Castricum; 

- Instemming gevende aan de bestuursopdracht ambtelijk samenvoegen 
en samendoen in de Duinstreek, twee sporen; 
 
Constaterende dat: 
 

- In de bestuursopdracht bij het in gang zetten van samenwerking, een 
nader onderzoek naar de wenselijkheid van de harmonisatie van de 
vier Klant Contact Centra (KCC)-organisaties als “een eerste stap” is 
opgenomen; 

 
Overwegende dat: 

 
- Er ook voor gekozen kan worden om parallel aan het ontvlechten en 

vervolgens weer vervlechten van vier KCC_organisaties nader 
onderzoek te doen naar het „from scratch” optuigen van één KCC 
organisatie nieuwe stijl, voor alle vier gemeenten: 
 

 
Stelt het college voor aan de bestuursopdracht de volgende opdracht 
toe te voegen:  
 

 Parallel aan het traject over het samenbrengen van ambtelijke 
diensten, onderzoek te doen naar het optuigen van één Klant Contact 
Center nieuwe stijl, ‘from scratch’, voor alle vier gemeenten; 
 

 
 
Ron de Haan, Gemeenteraadsfractie De VrijeLijst, Castricum 
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