
Motie 

Onderwerp:  Bestuursopdracht ambtelijk samenvoegen en samendoen in de Duinstreek 

Draagvlak inwoners 

 

De Gemeenteraad van Bergen, samen met de raden van gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo in 
vergadering bijeen op 10 maart 2014. 

Overwegende dat: 

• de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo hun raden voorstellen een bestuursopdracht vast te stellen welke moet leiden tot 
een intensieve samenwerking dan wel een volledige fusie van de ambtelijke organisaties van 
deze gemeenten; 

• een positieve uitkomst van de bestuursopdracht, om een samenvoeging van de ambtelijke 
organisaties van de vier gemeenten te onderzoeken, ook daadwerkelijk zal leiden tot een 
ambtelijke fusie; 

• na een integrale ambtelijke fusie alleen tegen zeer hoge kosten in een later stadium tot 
ontvlechting kan worden overgegaan; 

• de werkelijke voordelen van ambtelijke samenvoeging op termijn alleen dan haalbaar zijn als 
ook een verdergaande bestuurlijke fusie wordt gerealiseerd; 

• de praktijk in den lande daarom laat zien dat een dergelijke ambtelijke fusie moet worden 
gezien als het vrijwel  onafwendbare voorportaal van een bestuurlijke fusie; 

• de inwoners van de vier gemeentes het recht moeten krijgen om zich in een vroeg stadium 
uit te kunnen spreken over een integrale ambtelijke (dan wel bestuurlijke fusie) en dat deze 
alleen kan doorgaan indien daarvoor voldoende draagvlak bestaat. 

 Draagt het College op 

• Wanneer de bestuursopdracht een positieve uitkomst heeft ten aanzien van het 
samenvoegen van de ambtelijke organisaties (ambtelijke fusie) van de BUCH-gemeenten, op 
korte termijn te komen met een voorstel hoe een volksraadpleging ten aanzien van de 
ambtelijke fusie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo moet worden 
vormgegeven. 

• Deze volksraadpleging uit te voeren en te bespreken in de raden voorafgaand aan de 
definitieve besluitvorming over ambtelijke samenwerking. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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