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agendapunt  0. Plenair debat met de raadsleden van de gemeenten Bergen, 

Uitgeest, Castricum en Heiloo. 
 

zeer korte 
samenvatting 
besprokene 

 
De raadsleden zetten kanttekeningen bij de verdere uitwerking van de 
ambtelijke samenwerking en het uitwerken van de mogelijkheden bij een 
ambtelijke samenvoeging. Voor het kostenaspect, onderzoek naar draagvlak 
onder de bevolking, het aantrekken van een onafhankelijk projectleider, de 
inrichting van de samenwerking in het sociale domein, het direct optuigen van 
één Klant Contact Centrum wordt aandacht gevraagd. Aangegeven wordt dat 
samenwerking met de Regio Alkmaar onderdeel blijft van het beleid van de 
vier gemeenten. Men realiseert zich dat  door het raadsbesluit de 
samenwerking/ mogelijkheden samenvoeging uitwerken, geen vrijblijvende 
zaken zijn, het zal tot iets gaan leiden. Wellicht zelfs tot een fusie van de vier 
gemeenten. Men kan achter het raadsvoorstel staan, al is voor Uitgeest is het 
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raadsbesluit wat mager, men wil sneller en meer. 
 
Vanuit de colleges wordt aangegeven dat volksraadplegingen / onderzoeken 
naar draagvlak onder de bevolking erg prematuur is, er wel gewerkt gaat 
worden vanuit de bewoners, hun rol in het geheel is cruciaal, kennis van 
buiten wordt gebruikt maar dat daar geen extern projectleider voor nodig is, 
het traject voor de samenwerking is het sociale domein al loopt met goede 
resultaten. Een mogelijke ambtelijke samenvoeging is niet het voorportaal 
voor een fusie van de gemeenten. 
 
Alle voorgelegde stukken worden door de colleges ontraden. Van de 
besproken stukken worden het amendement en een drietal moties aan de 
raden voorgelegd.   

 
 
 
 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.  
 
De raad besluit het amendement en de drie moties,  waarvan in het 
voorafgaande plenaire debat is afgesproken ze voor te leggen aan de raden 
van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, als ingediend te 
beschouwen.  
 

 
BESPREEKSTUKKEN 

 
agendapunt  2. Kennis nemen van de rapportage Verkenning samenwerking Bergen, 

Uitgeest, Castricum en Heiloo en in te stemmen met de 
bestuursopdracht ‘Ambtelijk samenvoegen en samendoen in de 
Duinstreek; twee sporen.’ 

 
voorgesteld 
besluit 

1. Kennis te nemen van de rapportage Verkenning samenwerking 
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo; 

2. In te stemmen met de bestuursopdracht Ambtelijk samenvoegen en 
samendoen in de Duinstreek; twee sporen. 
 

samenvatting 
besprokene 

Toelichting amendement 1. (tekst Gemeentebelangen Bergen): 
 
Allereerst wordt het verkeerde rapport aangehaald en is ongedateerd, 
waardoor naar de eerste bestuursopdracht wordt verwezen. 

Het is van belang om geen besluiten te nemen waarin een verwijzing naar een 
rapport wordt gedaan. Door verwijzingen wordt namelijk het terugzoeken van 
besluiten bemoeilijkt en is archivering onmogelijk. 

Door de gemeente Uitgeest is nadrukkelijk verzocht om dit stappenplan. Het is 
daarom gewenst dit in het besluit te benoemen, daar het projectplan hierin nog 
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onduidelijk is. 
 
Overwegingen motie 1. (tekst PvdA Bergen):  

• 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. 

Overwegingen motie 2. (tekst PvdA Bergen): 
 

• 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; 

• het niet duidelijk is welke kosten aan het voorbereiden c.q. het 
uitvoeren van deze bestuuropdracht zijn verbonden; 

• deze gemeenten in een vergaand proces van intergemeentelijke 
samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en 
Langedijk zijn betrokken; 

• het onduidelijk is of en op welke wijze de thans voorgestelde 
samenwerking van de vier gemeenten voor de samenwerking met die 
andere gemeenten voor de nieuwe sociale taken van de gemeenten 
een belemmering kan vormen; 

• daardoor voor de vier BUCH gemeenten mogelijk grote financiële en 
bestuurlijke risico’s ontstaan bij de komende decentralisatie van 
Rijkstaken. 

 
Overwegingen motie 3. (tekst Vrije Lijst Castricum): 

bladzijde 3 van 5 

 



 
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‟;  
 

tekst ingediende 
stukken 

Tekst amendement 1. (tekst Gemeentebelangen Bergen): 
Het besluit als volgt aan te passen: 

1. Kennis te nemen van de bestuursopdracht ‘2’ d.d. 4 februari 2014 

2. In te stemmen met de bestuursopdracht welke uit twee sporen bestaat: 

• De mogelijkheden van ambtelijke samenvoeging uit te werken, in een 
aantal scenario’s; 

• Het samenwerken en ‘samen doen’ te continueren en te intensiveren.  
 
Tekst motie 2. (tekst PvdA Bergen): 
Verzoekt het college, 
 

• 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 onderzoek naar draagvlak ten aanzien van de ambtelijke fusie 
van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo moet 
worden vormgegeven. 

• Een onderzoek naar draagvlak 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. 
 
Tekst motie 3. (tekst Vrije Lijst Castricum): 
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;  
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stemming Amendement 1: Voor GBB (6), CDA (2), PvdA ( van Huissteden 1); tegen VVD 

(4), GL (2), D66 (3), PvdA (1). Het amendement is met 9 stemmen voor en 10 
tegen verworpen. 
 
Het raadsbesluit is unaniem (19) aangenomen. 
 
Motie 1: voor GBB (6), PvdA (2); tegen VVD (4), GL (2), CDA (2), D66 (3). De 
motie is met 8 stemmen voor en 11 tegen verworpen. 
 
Motie 2: voor GBB (6), PvdA (2), VVD ( Meedendorp 1); tegen VVD (3), GL 
(2), CDA (2), D66 (3). De motie is met 9 stemmen voor en 10 tegen 
verworpen. 
 
Motie 3: voor GBB (6), PvdA (2); tegen VVD (4), GL (2), CDA (2), D66 (3). De 
motie is met 8 stemmen voor en 11 tegen verworpen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
agendapunt   

3. Sluiting 
 

samenvatting 
besprokene 

 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 
 
 
 
Bergen, 12 maart 2014. 
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