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Terugkoppeling van de vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken op 16 december  
2014                                                                                                                       
20.00 tot 21:55 uur  
 
Voorzitter  :  René van Splunteren  
Commissiegriffier :  Plv. Anita Mooij 
Aanwezige raads- en  
commissieleden:  de dames Hanny Kaan-Brink (CDA), Corrie Konijn (Heiloo-

2000), Elly Meriwani-van Waning (D66), Marieke Hendriksen.  
De heren Dick Bergmans (Heiloo-2000), Mart Brouwer de 
Koning (CDA), Willem Gomes (NCPN), Hans van Halem 
(D66), Hessel Hiemstra (CDA), Matthijs de Moel (Heiloo-
2000), Rob Levie (Heiloo-2000), Tijmen Valkering (Heiloo-
2000), Jaap Doorgeest (VVD) en Ko Hemminga (PvdA) 

Met kennisgeving afwezig Josca Ligteringen (CDA), de heren Jan de Boer (NCPN) en 
Cor de Boer (NCPN) 

Gasten  :  portefeuillehouder (ph) Opdam 
 
 
01. Agendavaststelling 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom bij deze raadsbrede commissievergadering Bestuurlijke 
Zaken. 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

02. Inspreekrecht 

Geen insprekers 
 

03.a. Mededelingen 

1. Mededelingen door voorzitter 
De voorzitter stelt voor om de fracties op volgorde van grootte van de fractie het woord te laten 
voeren. 
Afwezigen: Mevrouw Ligteringen (CDA) wordt vanavond vervangen door de heer Hiemstra. De 
heer de Boer (NCPN) wordt vervangen door de heer Gomes. 
 

2. Mededelingen portefeuillehouders 

Geen mededelingen. 
 

3. Mededelingen portefeuillehouders Regionale Samenwerking 
Geen mededelingen 

3.a. Mededelingen commissieleden 
Geen mededelingen. 
 

03.b. Toezeggingenlijst 
Geen op of aanmerkingen. 
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TER ADVISERING 

04. Onderzoek naar drie varianten van ambtelijke samenwerking gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo, vastgelegd in "Businesscase BUCH-gemeenten" 
Portefeuillehouder Opdam is bij dit agendapunt uitgenodigd. 
 

Voorstel  
1.  Op basis van de ‘businesscase BUCH-gemeenten’, inclusief de daartoe behorende bijlagen 

A en B en met  kennisname van het positieve advies van de vier ondernemingsraden, een 
besluit te nemen op de implementatie van de in de businesscase uitgewerkte 
samenwerkingsvariant C; de ambtelijke fusieorganisatie. 

2.  Dat het implementatietraject de jaren 2015 en 2016 bestrijkt, teneinde dat formeel per 1 
januari 2017 de ambtelijke fusieorganisatie van start kan gaan. 

3.  Het college de opdracht te verstrekken (‘derde bestuursopdracht’) om de periode tot aan 
het zomerreces van 2015 te benutten voor de nadere uitwerking van de ambtelijke 
fusieorganisatie in de vorm van een bedrijfsplan. De uitwerking daarvan moet plaatsvinden 
binnen de in de businesscase vastgelegde kaders en uitgangspunten en bevat een 
verdieping/uitwerking van (volgordelijk): 
a. het wenkend perspectief 2020; 
b. het dienstverleningsconcept; 
c. de sturingsfilosofie (politiek-bestuurlijke en ambtelijke grip en aansturing); 
d. het juridisch construct; 
e. de organisatiestructuur; 
f. de beoogde cultuur en werkwijzen; 
g. het huisvestingsconcept; 
h. de financiële gevolgen (verdieping van besparingen, incidentele lasten en 

verrekensystematiek/trekkingsrecht. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de besparingen 
optimaal worden ingezet teneinde het wenkend perspectief te realiseren). 

 
4.  Een bedrag van € 57.000,= beschikbaar te stellen voor het uitwerken van de 3e 

bestuursopdracht. Dit bedrag via de 1e financiële rapportage ten laste te brengen van het 
resultaat 2015. 

 
 

Standpunten fracties 
 
Heiloo-2000 staat in principe positief tegenover het voorstel en spreekt de voorkeur uit voor 
variant 3. Heiloo-2000 vindt dat er een stappenplan met drie keer per jaar een evaluatiemoment 
moet komen. Bijstelling moet mogelijk zijn. Stelt voor om een vertrouwenscommissie voor 
medewerkers in het leven te roepen.  
Heiloo-2000 wil liever vandaag dan morgen van start gaan. Vindt dat het bedrijfsplan zou moeten 
voorzien in een raming van de incidentele kosten. De rol en betrokkenheid van de raad en de 
gemeentesecretaris moet van te voren vastgesteld worden.  
 
 
VVD heeft herhaaldelijk gepleit voor een ambtelijke samenwerking tussen Bergen, Uitgeest en 
Castricum in de vorm van een dienstencentrum Duinstreek. De ontwikkeling die nu is ingezet wordt 
door de VVD met grote instemming begroet. De VVD steunt het voorstel van het college om te 
kiezen voor de ambtelijke fusie. Dit voorstel wordt gesteund door de ondernemingsraad van Heiloo 
en ook door de ondernemingsraden van de andere gemeenten. De VVD vindt het onwenselijk als 
de organisatie van Heiloo zou krimpen door de ontvlechting, die een gevolg zou zijn van de keuze 
voor het shared service model.  
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D66 is een zeer groot voorstander van een ambtelijke fusie. Geeft aan dat een bestuurlijke fusie 
niet aan de orde is. Heeft met belangstelling naar de adviezen van de gemeenschappelijke 
ondernemingsraad gekeken. Is van mening dat het besluit op 19 januari een begin is. Vindt dat de 
raad ijk- en speerpunten moet vastleggen, zodat het resultaat is zoals voorgenomen. Vindt dat een 
inventarisatie van de te verwachte problemen een onderdeel van het bedrijfsplan moet zijn, geeft 
aan dat dit de aanleiding is voor de twijfels van Bergen. 
 
 
CDA is betrokken geweest bij de avonden over dit onderwerp en heeft een positief kritische 
houding tegenover dit voorstel. Vindt dit een klassieke win win situatie. Vindt dat er goed aan de 
inwoners uitgelegd moet worden wat hier mee beoogd wordt. Vraagt of het besluit op 19 januari 
een point of no return is of is dat in juni? Wil dat de raad tussentijds actief wordt betrokken. Wil ook 
weten op welke momenten de raad aan zet is. Geeft aan dat Bergen worstelt met de snelheid en 
vindt het zaak om samen uit en samen thuis te zijn.. Als op korte termijn de eerste kaders worden 
neergezet bepaalt dat in grote mate de slagvaardigheid. Vraagt de andere raadsleden of de raad 
wil dat de besparingen terugvloeien naar de kwaliteit van de organisatie. 
 
 
PvdA vindt dat het hele stuk geschreven is op optie C. De PvdA voelt er niet veel voor om met het 
voorgestelde model in te stemmen om twee redenen: 
1e de materiele onomkeerbaarheid van het besluit; 
2e ambtelijke samenwerking leidt materieel gezien tot opheffing van de zelfstandigheid van de  
gemeente. 
Zou eerder voorstander zijn van een bestuurlijke fusie en daarmee echte transparantie tot stand 
willen brengen. Vindt dat de couleur locale verdwijnt door ambtelijke samenwerking. De PvdA is 
wel voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein en de bedrijfsvoering maar vindt dat 
dit eerst goed geëvalueerd moet worden voordat er vervolgstappen worden genomen.   
Ziet wel voordelen in samenwerking maar dan in een getrapt model, eerst B en dan C. 
 
 
NCPN komt bij de eerste impressie al tot de mening “Hoe kunnen we het ons moeilijk maken”. 
Vindt dat met de drijfveer, om te gaan behoren tot de beste dienstverleners van gemeenten in 
Nederland, er in Heiloo wel heel wat verbeterd moet worden. De NCPN moet nog maar zien of de 
kosten wel terugverdiend worden. De NCPN vindt variant C een gemeentelijke uitverkoop.  
 
 
Reactie ph Opdam 
De ph zegt dat als de raad op 19 januari zich uitspreekt voor variant C er een bedrijfsplan wordt 
gemaakt waarin de vragen die leven worden verwerkt. In juni 2015 moet de gemeenschappelijke 
regeling worden vastgesteld waar de raad formeel gezien het laatste woord over heeft. Roept de 
fracties op om nu de kritische vragen gaande het proces te stellen en niet bij vaststelling van de 
gemeenschappelijke regeling in juni 2015.  
Het lijkt de ph goed om, als de opdracht wordt gegeven om de AFO verder uit te werken, de 
klankbordgroep met de fractievoorzitters voort te zetten zodat de partijen goed bijgepraat blijven 
over de stappen die gezet worden.  
Legt uit dat de besparingen ingezet worden om op een zo goed mogelijke manier de 
kwaliteitsverbetering van de dienstverlening invulling te geven.  
Vindt het een goed idee als in het bedrijfsplan de borging van de locale couleur gestalte krijgt. 
Geeft aan dat de kwetsbaarheid van een kleine gemeente meer een motief is tot het zoeken van 
samenwerking dan de bezuinigingen.  
Variant B is volgens de colleges geen oplossing. Variant C is de kans om de dienstverlening op 
peil te houden. 
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Tweede termijn 
 
Heiloo-2000 vindt dat de belangrijkste criteria zijn: het serviceniveau en of de burgers tevreden 
zijn. Heiloo-2000 doet de suggestie om één inkoopcoördinator voor de vier gemeenten aan te 
stellen.  
D66 vindt dat er gezorgd moet worden dat de invloed van de raad, het college en de burger van 
Heiloo in het proces goed geborgd moet worden. Overweegt om op 19 januari een motie in te 
dienen waarbij de ijkpunten worden ingevuld, ook om Bergen een positieve beslissing te laten 
nemen.  
Het CDA heeft de opvatting: Ja, samen op weg. De fractie heeft de behoefte om een aantal 
ijkpunten vast te stellen. Verzoekt de colleges om ook over ijkpunten na te denken, waaronder de 
betrokkenheid van de raden bij het vervolg van het proces. Het CDA ziet drie win situaties: 1. Voor 
de organisatie en bedrijfsvoering. 2. Voor de burgers. 3. Voor het verbeteren van het 
voorzieningenniveau.   
Stelt voor om bij andere gemeentelijke fusies te kijken hoe het raadsbesluit is geformuleerd. 
De PvdA blijft bij het standpunt variant B.  
De NCPN kiest voor variant A. 
 
De ph zal de suggestie van Heiloo-2000 over gezamenlijke inkoop zeker meegeven aan de 
stuurgroep. 
De ph zal in de stuurgroep de genoemde punten inbrengen. 
 
 
Toezeggingen ph Opdam 
- de ph zegt toe een overzicht te geven van de kosten van het bureau.  
- de ph zorgt ervoor dat de reacties van de verschillende colleges op het gezamenlijke advies van 
de OR voor 19 januari aan de raad toekomt. 
 
 
Advies commissie 
De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 19 
januari 2015 als bespreekstuk. 
 
De gezamenlijke BUCH raadsvergadering op 19 januari 2015 start om 19.30 uur in Castricum .  
Eventuele amendementen en moties kunnen tot vrijdag 16 januari 2015 ingediend worden bij de 
griffie zodat er tijdig voor verspreiding naar de andere raden gezorgd kan worden. De fracties 
hebben dan ook nog de gelegenheid om een en ander af te stemmen. 

05. Informatie-uitwisseling commissieleden 

Geen. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur 
 

 

 

 

 

 

De integrale bespreking is terug te luisteren via uw IPad en de website (na 5 januari) 


