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Onderwerp : rijksbeleid bijdrage ambtelijke fusies gemeenten 

 

 

 Hooggeachte heer Plasterk, 

 
Aanleiding 

Op 19 januari 2015 hebben de raden van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en 

Heiloo (BUCH gemeenten) een zwaarwegend principebesluit genomen om per 1 januari 

2017 ambtelijk te fuseren en de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling 

Werkorganisatie BUCH voor te bereiden. Definitieve besluitvorming vindt plaats op 24 juni 

2015 waarbij ook instemming wordt verleend voor de oprichting van de Werkorganisatie 

BUCH. 

 
Ambtelijke samenvoeging versus gemeentelijke herindeling 

In deze brief willen wij aangeven dat wij door ambtelijk te fuseren voldoen aan een groot deel 

van de eisen die het kabinet stelt bij gemeentelijke herindelingen. In de navolgende 

onderdelen van deze brief gaan wij daar graag op in. 

 

Bij gemeentelijke herindelingen komen nieuwgevormde gemeenten in aanmerking voor een 

uitkering op grond van de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling in het gemeentefonds. Met de 

tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling wordt een vergoeding ontvangen voor de zogeheten 

frictiekosten van de herindeling. Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet gemaakt 

zouden zijn en die per definitie extra en tijdelijk zijn. 

 

Vanuit de praktijk van vandaag blijkt dat steeds meer gemeenten kiezen voor het 

samenvoegen van de ambtelijke organisaties door het aangaan van een 

Gemeenschappelijke Regeling voor een ambtelijke fusie. Hiermee wordt voldaan aan de 

criteria die het kabinet hanteert bij de beoordeling van gemeentelijke herindelingen: 

draagvlak, interne samenhang/dorps- en kernenbeleid, bestuurskracht, evenwichtige  
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regionale verhoudingen en duurzaamheid. Echter, vanuit het rijk wordt geen compensatie 

gegeven voor de gemaakte kosten voor, tijdens en na het proces van de oprichting van een 

ambtelijke fusieorganisatie.  

 

Wij zijn van mening dat het speelveld van gemeentelijke herindelingen steeds meer 

verschuift naar de oprichting van Gemeenschappelijke Regelingen voor ambtelijke 

fusieorganisaties en er vanuit het rijk steeds minder bijdragen hoeven te worden verstrekt bij 

gemeentelijke herindelingen.  Dit is misschien de tijd om het beleid dat het kabinet in 2013 

heeft vastgesteld te herijken en ook gemeenten die kiezen voor samenwerking in de vorm 

van een ambtelijke fusieorganisatie, te compenseren in de hiervoor gemaakte kosten. 

 

Beleid gemeentelijke herindeling 

Vanuit uw Ministerie hebben alle colleges bij brief van 27 juni 2013 uw beleid gemeentelijke 

herindeling ontvangen. De aanleiding en het doel van dit beleid heeft u als volgt 

omschreven:” Beleid kan het beste dicht hij de burger uitgevoerd worden. Met de 

decentralisaties in het sociale domein draagt het kabinet hieraan bij. Gemeenten staan 

daardoor voor een grote opgave om een steeds omvangrijker wettelijk takenpakket en hun 

eigen autonome taken adequaat uit te voeren en de daarvoor benodigde maatschappelijke 

verbindingen aan te gaan. De eisen aan de bestuurskracht van gemeenten nemen daardoor 

meer en meer toe; van de bestuurlijke, ambtelijke en financiële slagkracht van gemeenten 

wordt steeds meer gevraagd”. 

 

Voor de BUCH gemeenten is dit de reden geweest om onderzoek uit te voeren naar de 

mogelijkheid tot samenwerking. Dit onderzoek heeft geleid tot het eerder genoemde besluit 

van 19 januari 2015 en de komende besluitvorming op 24 juni 2015. Daarnaast hebben wij 

gekozen voor het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening, verlagen van de 

kwetsbaarheid en het verminderen van de kosten. Dit is mogelijk door ambtelijk te fuseren. 

Hiermee blijven de raden hun invloed houden, is er ruimte voor de lokale kleur, behouden we 

vier individuele gemeenten die worden ondersteund door een professionele ambtelijke 

organisatie die zorgt draagt voor 100.000 inwoners. Een organisatie van 700 fte waar 850 

medewerkers werkzaam zijn en wordt gewerkt met een begroting van 54 miljoen.   

De werkorganisatie BUCH krijgt een taakstelling van 10 % mee, die moet worden 

gerealiseerd in de periode 2017-2020.  

 
Vanuit de gemeenten 

Verderop geeft u in het beleidskader aan: “Het kabinet heeft een voorkeur voor 

herindelingsvoorstellen die op de steun van alle betrokken gemeenten kunnen rekenen. 

Herindelingsadviezen van onderop, die bij gemeenten zelf vandaan komen, worden daarom 

door het kabinet toegejuicht”. 

 

Het onderzoek tot ambtelijke samenwerking van de BUCH gemeenten is mede geïnitieerd 

door de gemeenteraden van de vier gemeenten. Via aangenomen moties van drie van de 

vier gemeenten is aan de colleges opdracht verleend de samenwerking te onderzoeken. 

Overigens hebben wel alle raden ingestemd met de onderzoeken, ook de raad van de 

gemeente waar de motie niet is ingediend. Uit het onderzoek is gebleken dat we als 

gemeenten op elkaar lijken en samenwerking door middel van een ambtelijke fusie een heel 

natuurlijke stap is, waarbij we toch dicht bij de inwoners onze diensten kunnen verlenen.  
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Relatie inwoner-bestuur 
In uw brief van 27 juni 2013 heeft u ook het volgende aangegeven: “Een specifiek onderwerp 
waaraan ik in dit kader nu al aandacht besteed, is de relatie burger-bestuur. In de visienota 
Bestuur in Samenhang is aandacht gegeven aan dorps- en wijkraden als mogelijk instrument 
voor versterking van de relatie tussen burger en bestuur in het licht van herindelingen.  
Het is vanuit het kabinet niet de bedoeling bij herindeling een variant verplichtend op te 
leggen: de precieze invulling van dorps- en kernenbeleid en burgerbetrokkenheid is aan 
gemeenten. Om gemeenten hierbij te ondersteunen, kom ik binnenkort met een handreiking 
Structurele Participatie, die gemeenten zowel inspiratie als handelingsperspectieven kan 
bieden”.  
 
Bij de BUCH samenwerking wordt gekozen en wordt op dit moment al gewerkt met sociale 
teams die in de wijken zijn gevestigd en naar de inwoners toe gaan. Het dichtbij de inwoner 
brengen van de dienstverlening en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoner is 
één van de uitgangspunten geweest in de besluitvorming door de vier gemeenteraden. 
Dit wordt bijvoorbeeld gerealiseerd door in elke gemeente een loket open te houden waar de 
inwoners terecht kunnen, in feite moet de inwoner niets merken van de ambtelijke fusie, 
anders dan dat de dienstverlening verbetert. 
 
Nadelige gevolgen belasting wetgeving 
Als gevolg van de ambtelijke fusie kunnen nadelige fiscale consequenties optreden, zowel 
ten aanzien van BTW als de Vennootschapsbelasting. De huidige BTW wetgeving kent 
onder strikte voorwaarden een BTW vrijstelling voor nader aangewezen diensten die een 
samenwerkingsverband verricht aan zijn leden (de zogeheten koepelvrijstelling). De 
koepelvrijstelling is aan een aantal voorwaarden verbonden, waardoor toepassing binnen 
een ambtelijke fusieorganisatie niet in alle gevallen mogelijk is.  
De nadelige gevolgen van de belasting wetgeving komen bovenop de kosten van de 
ambtelijke fusie waarvoor geen compensatie door het rijk wordt geboden.  
 
Onze oproep 
Na deze opsomming van overeenkomsten tussen de resultaten die bereikt worden met de 
oprichting van een ambtelijke fusieorganisatie en een gemeentelijke herindeling, komen wij 
tot de conclusie dat de ambtelijke fusie een antwoord is op de aanleidingen die worden 
geschetst om over te gaan tot herindeling van gemeenten. Wij roepen u dan ook op het 
beleid voor herindelingen te verfijnen en de oprichting van een ambtelijke fusieorganisatie op 
basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, toe te voegen aan de mogelijkheden om 
een uitkering te ontvangen uit het gemeentefonds als tijdelijke verdeelmaatstaf. 
Niet alleen de BUCH gemeenten zijn bezig met de voorbereidingen voor een ambtelijke 
fusie, er is een veelvoud van initiatieven in het land die zich richten op een ambtelijke fusie 
en daarmee expliciet aangeven niet te opteren voor een gemeentelijke herindeling en een 
bestuurlijke fusie. 
Ook verzoeken wij u in overleg met uw collega Minister Dijsselbloem van het departement 
Financiën de nadelige gevolgen van de belasting wetgeving op ambtelijke fusieorganisaties 
te bezien en op te heffen.  
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Tot slot 

De ambtelijke fusie van de BUCH gemeenten is uniek in zijn soort, als eerste in Nederland 

realiseren vier gemeenten een ambtelijke fusieorganisatie die vier gemeentebesturen 

ondersteunt.  

 

Wij willen het gestelde in deze brief graag in een persoonlijk gesprek toelichten en zien een 

uitnodiging van uw kant met belangstelling en vertrouwen tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Stuurgroep BUCH, 

 

 

 

De heer drs. A. Mans, 

Voorzitter Stuurgroep, 

Burgemeester Castricum. 
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