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Uitvoering opdracht raad naar aanleiding van het rapport kwaliteitstoets 
gemeente Beemster

Geachte raad,

In uw vergadering van 24 september 2009 heeft u besloten een commissie in te stellen met 
de volgende samenstelling: de voorzitter van de gemeenteraad, van iedere fractie een 
raadslid, de griffier, de gemeentesecretaris en een van de wethouders.
U heeft de commissie opdracht gegeven om bij drie externe adviseurs offerte te vragen voor 
het onderzoeken van de mogelijkheden om met omliggende gemeenten tot een robuuste 
gezamenlijke ambtelijke organisatie te komen.

Wij delen u mee, dat de commissie als volgt is samengesteld:
H.N.G. Brinkman (voorzitter), C.J. Jonges (griffier/secretaris), G.H. Hefting (wethouder/lid), E. 
Kroese-Vrolijks (gemeentesecretaris/lid), N.J.J.J. Buis, J.R.P.L. Dings, L.J.M. Schagen en W. 
Zeekant (raadsleden/leden).

De commissie heeft de volgende naam gekregen: commissie ambtelijke samenwerking (CAS).

De opdracht van de raad luidde als volgt: 
Onderzoek de mogelijkheden om met omliggende gemeenten tot een robuuste gezamenlijke 
ambtelijke organisatie te komen.

Wij nemen hierbij als basisvoorwaarde de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente 
Beemster.

De opdracht van de gemeenteraad ging vergezeld van een aantal randvoorwaarden. Die willen 
wij als volgt in de offerteaanvraag opnemen:

1. De nieuwe ambtelijke organisatie moet een servicegebied met een realistisch 
aantal inwoners beslaan.

2. De nieuwe ambtelijke organisatie moet in staat zijn om de doelstellingen voor de 
lange termijn, zoals genoemd in het rapport Kwaliteitstoets, te realiseren.

3. De grenzen van regio’s mogen geen rol spelen in het onderzoek, slechts de wil tot 
deelname is het criterium.

4. De termijn waarop deze organisatie zijn beslag moet krijgen is vóór 1 januari 
2014.
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5. De eerste inventarisatie van mogelijkheden moet vóór 1 maart 2010 zijn 
afgerond.

Wij stellen ons voor dat de resultaten van de eerste inventarisatie nog voor de verkiezingen 
aan de huidige gemeenteraad worden gepresenteerd. De nieuw gekozen raad kan dan kort na 
de installatie een vervolgopdracht formuleren, gebaseerd op de uitkomsten van de eerste 
inventarisatie.

Wij gaan ervan uit dat dit eerste inventarisatieonderzoek door de gemeente Beemster wordt 
opgedragen en gefinancierd. Het rapport van Berenschot, zoals dat is opgesteld in opdracht 
van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland kan van nut zijn bij het opstellen 
van de gevraagde inventarisatie. 

Bovenstaande opzet sluit ons inziens goed aan bij de opdracht, die u ons op 24 september 
2009 heeft gegeven.    

Hoogachtend,
De commissie ambtelijke 

samenwerking,

H.N.G. Brinkman
voorzitter

C.J. Jonges
griffier


