
PREADVIES MOTIE PvdA ‘Onafhankelijk projectleider - 
bestuursopdracht Ambtelijk samenvoegen en samendoen in de 
Duinstreek’   
 
Aan : De leden van de gemeenteraad 

Van : Het college van burgemeester en wethouders, mede namens de colleges van 
B&W van Bergen, Heiloo en Uitgeest 

Datum : 6 maart 2014 

Onderwerp : Preadvies van het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Castricum bij Motie 'Onafhankelijk projectleider - 
bestuursopdracht Ambtelijk samenvoegen en samendoen in de 
Duinstreek’ 

 
 
 
Aanleiding 
Op 27 februari 2014 heeft PvdA een motie ingediend, waarin het college wordt opgedragen, 
na overleg met de drie colleges van Bergen, Uitgeest en Heiloo, de gemeenteraad uiterlijk 15 
april 2014 een voorstel aan te bieden voor de aanstelling van een onafhankelijk projectleider 
voor uitvoering van de bestuursopdracht Ambtelijk samenvoegen en samendoen in de 
Duinstreek, inclusief een begroting van de kosten voor een dergelijk projectleider. 
 
Toelichting op advies 
Onze colleges in BUCH verband wijzen graag op de tekst in de bestuursopdracht, die toeziet 
op de inzet van een ervaren externe procesbegeleider: ‘We hoeven het wiel niet zelf uit te 
vinden, zo leert ons vergelijkbare trajecten van andere gemeenten. We kunnen voor het 
specialistische (reken)werk gebruik maken van de kennis en ervaring van externe 
procesbegeleiding en (rekenkundige) bureaus. Dit om de ambtelijke projectgroep te 
ondersteunen. Financiering hiervan vindt plaats middels een afzonderlijk voorstel aan de 
gemeenteraad. Verdeling van de kosten van deze bestuursopdracht vindt plaats naar rato 
van inwoners.’  
 
De externe procesbegeleider, die beschikt over kennis en ervaring met ambtelijke 
fusietrajecten, treedt op als technisch voorzitter van de ambtelijke projectgroep die het 
onderzoek en het samendoen uitvoert. Hij / zij stuurt en bewaakt de dialoog, de discussie en 
uiteraard de voortgang van de benodigde acties. De externe procesbegeleider begeleidt de 
agendavorming, het denk- en besluitvormingsproces in het projectgroep (‘externe ogen 
dwingen’). En ondersteunt binnen het proces het waarborgen van de uniformiteit. 
 
Hiermee vindt ons college dat de regie ligt bij waar hij hoort te liggen, namelijk bij de vier 
colleges en hun ambtelijke adviseurs en ondersteuners, de vier gemeentesecretarissen, hun 
projectgroep, in het Bestuurlijke team BUCH. Maar dat zij hierbij ten volle worden bijgestaan 
door een  specialist op ambtelijke fusies, die heb proces helpt te bewaken. Ook door waar 
nodig scherpte in te brengen. 
Hiermee worden overigens ook de goede ervaringen van het voorgaande 
verkenningsonderzoek, waarin de secretarissen en de burgemeesters / 
portefeuillehouders gezamenlijk het boegbeeld waren, vastgehouden. 
 



In de motie wordt een deadline (15 april 2014) genoemd voor een financieringsvoorstel van 
externe inhuur. De selectie van de externe procesbegeleiding (procesbegeleider, 
doorrekeningen en eventuele deelstudies) zal naar verwachting ruim één maand in beslag 
nemen. En het financieringsplaatje dat hoort bij deze procesbegeleiding in brede zin zal 
mede door de inzet van onze eigen organisaties in de loop van dit jaar worden fijn geslepen.  
De provincie kent overigens een financieringsregeling voor bijdragen aan onderzoeken in het 
kader van samenvoegingstrajecten. Ook deze mogelijkheid nemen we mee in het 
financieringsplaatje. 
 
Ons college wil de gemeenteraden daarom graag verder informeren over de financiering en 
de doorloop van het proces binnen de reguliere P&C cyclus en binnen de tussentijdse 
afstemmingsmomenten in 2014 tussen raden en colleges onderling in het kader van de 
uitvoering van de bestuursopdracht. 
  
Advies 
Op grond van het voorgaande geeft ons college uw raad het volgende advies:  

• Het college ontraadt de motie   
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PREADVIES MOTIE De Vrije Lijst ‘Drie D's - bestuursopdracht 
Ambtelijk samenvoegen en samendoen in de Duinstreek’   
 
Aan : De leden van de gemeenteraad 

Van : Het college van burgemeester en wethouders, mede namens de colleges van 
B&W van Bergen, Heiloo en Uitgeest 

Datum : 6 maart 2014 

Onderwerp : Preadvies van het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Castricum bij Motie 'Drie D's - bestuursopdracht Ambtelijk 
samenvoegen en samendoen in de Duinstreek’ 

 
 
 
Aanleiding 
Op 27 februari 2014 heeft De Vrije Lijst een motie ingediend, waarin het college wordt 
opgedragen, voor het eind van 2014 de raden in BUCH verband inzicht te geven welk 
afstemmings- en inrichtingsmodel op het Sociale Domein, op de drie D’s, wordt voorgestaan, 
inclusief keuzes over handhaven, naar aard en omvang van beschikbare en toepasbare 
voorzieningen, dienstencentra en loketfuncties op lokaal niveau, te organiseren met een voor 
inwoners en belanghebbenden openstaande inspraak- en overlegronde.  
 
Toelichting op advies 
Onze colleges vinden de organisatie van de drie D’s een topprioriteit, die in het onderzoek 
ambtelijk samenvoegen en samendoen zeker een prominente plaats krijgt.  Zowel op de 
inhoud als op de communicatie. 
 
Onderdeel van de bestuursopdracht is, om vanuit een gedeelde visie op dienstverlening (‘de 
klant centraal’) en een gedeelde visie op de ontwikkeling van de organisatie, die hierbij hoort,  
te komen tot een keuze uit een aantal varianten van een volledige ambtelijke fusie. 
 
Het belangrijkste uitgangpunt bij het onderzoek en het samendoen, zoals dat ook in de 
bestuursopdracht is verwoord, is dienstverlening dichtbij de burger en overheidsparticipatie 
bij wat er uit de samenleving naar voren komt. Dit uitgangspunt is zeker ook van toepassing 
op de organisatorische afstemming en inrichting van de drie D’s. 
 
De meer precieze organisatorische invulling, de ‘high tech’ en de ‘high touch’, 
waar de motie op doelt, als het om (digitale) loketvoorzieningen en maatwerk in 
dienstverlening gaat, maakt dus onderdeel uit van de bestuursopdracht.  
 
Participatie maakt overigens al onderdeel uit van de invoering van de drie D’s. 
 
Advies 
Op grond van het voorgaande geeft ons college uw raad het volgende advies:  

• Het college acht de motie overbodig  

 



 

PREADVIES MOTIE De Vrije Lijst ‘KCC - bestuursopdracht 
Ambtelijk samenvoegen en samendoen in de Duinstreek’   
 
Aan : De leden van de gemeenteraad 

Van : Het college van burgemeester en wethouders, mede namens de colleges van 
B&W van Bergen, Heiloo en Uitgeest 

Datum : 6 maart 2014 

Onderwerp : Preadvies van het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Castricum bij Motie 'KCC - bestuursopdracht Ambtelijk 
samenvoegen en samendoen in de Duinstreek’ 

 
 
 
Aanleiding 
Op 27 februari 2014 heeft De Vrije Lijst een motie ingediend, waarin het college wordt 
opgedragen, parallel aan het traject samenbrengen van ambtelijke diensten, onderzoek te 
doen naar het optuigen van één Klant Contact Center nieuwe stijl, ‘from scratch’, voor alle 
vier gemeenten. 
 
 
Toelichting op advies 
In de verkenningsrapportage van de BUCH is aangeven dat een volledige ambtelijke fusie 
vraagt om één volledige KCC en vice versa.  
 
De optie één KCC, ‘from scratch’, parallel aan de huidige afzonderlijke KCC trajecten, is nu 
niet nog niet aan de orde. Parallel aan het traject van ambtelijke fusie wel, nadat eind 2014 / 
begin 2015 de raden zich hebben uitgesproken over welke variant van een volledige 
ambtelijke fusie hun voorkeur heeft. 
 
Zodra er namelijk na aanleiding van het bestuursopdracht-onderzoek eind 2014, begin 2015 
een keuze is gemaakt uit de varianten van een volledige ambtelijke fusie, kan er ook 
toegewerkt worden naar één volledig KCC, die goed op de gekozen variant aansluit. Eén van 
de opties tegen die tijd is het ontwerpen en bouwen ‘from scratch’ van één KCC.  
Tot dat moment werken we door aan onze huidige KCC programma’s om de continuïteit van 
de verdere professionalisering van onze dienstverlening op dit vlak te kunnen waarborgen.  
 
Advies 
Op grond van het voorgaande geeft ons college uw raad het volgende advies:  

• Het college ontraadt de motie  
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