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Pre-adviesnr. 69a
Agendapunt
Onderwerp opdracht Commissie Ambtelijke 

Samenwerking (CAS)

Middenbeemster, 4 november 2010

Aan de raad

> voorstel

De Commissie Ambtelijke Samenwerking (CAS) stelt u voor deze commissie de volgende opdracht te 
verstrekken:

Onderzoek of Beemster, samen met Zeevang, Graft-De Rijp, Schermer en mogelijk andere 
Waterlandse gemeenten, tot ambtelijke samenwerking kan komen met Purmerend om de 
kwetsbaarheid te verminderen en de bezuinigingen het hoofd te bieden. Diverse vormen van 
samenwerking kunnen worden onderzocht: van het overdragen van bepaalde specifiek benoemde 
taken, onder afsluiting van Service Niveau Overeenkomsten (SNO) tot het geheel samenvoegen van 
ambtelijke organisaties. Bij de keuzes voor de vorm van samenwerking moet maatwerk per 
gemeente mogelijk zijn. Bestuurlijke zelfstandigheid van Beemster blijft bij dit onderzoek het 
uitgangspunt.

> toelichting

In september 2009 heeft de gemeenteraad van Beemster, naar aanleiding van de aanbevelingen 
van Twynstra Gudde in de Kwaliteitstoets, besloten de CAS op te richten, met als opdracht: 
Laat extern de mogelijkheden onderzoeken om met omliggende gemeenten tot een robuuste 
gezamenlijke ambtelijke organisatie te komen. De ambtelijke organisatie moet een servicegebied met 
een realistisch aantal inwoners beslaan en moet in staat zijn om de doelstellingen te realiseren, zoals 
genoemd in het rapport Kwaliteitstoets gemeente Beemster.

Dit onderzoek is uitgevoerd door K plus V en opgeleverd in februari 2010. In het voorjaar is besloten 
even pas op de plaats te maken met de CAS, in afwachting van mogelijke keuzes van een nieuwe 
regering, op het gebied van gemeentegrootte. Het inmiddels bereikte coalitieakkoord geeft geen 
aanleiding de strategie aan te passen. Ook is in het voorjaar besloten dat de CAS een voorstel aan 
de raad zou doen voor een opdrachtformulering. De Commissie Ambtelijke Samenwerking is 
inmiddels opnieuw bijeen geweest om deze opdrachtformulering te bespreken. 

In diezelfde bijeenkomst hebben de burgemeester en de secretaris van Purmerend een toelichting 
gegeven op hetgeen verwoord staat in het rapport van K plus V. Burgemeester Bijl heeft aangegeven 
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wat het belang is voor Purmerend van mogelijke samenwerking met Beemster. Voor de stad is de 
kwaliteit van de landelijke omgeving van belang voor hun inwoners. 
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Daarnaast heeft Purmerend belang bij versterking van de eigen organisatie. Ook werd benadrukt dat 
een verkenning alleen zinvol is als beide partijen versterking zien in de samenwerking: Beemster is 
krachtig in de contacten in de dorpen en het beheer van het open gebied en Purmerend heeft de 
kracht van het volume. Vertrouwen moet de basis zijn van een onderzoek. Gemeentesecretaris mw. 
Smulders voegde daaraan toe dat de noodzakelijke bezuinigingsoperaties van zowel Purmerend als 
Beemster een kans is om de heroverwegingen samen met partners te kunnen doen.

De discussie in onze commissie heeft geleid tot de volgende opdrachtformulering:

Onderzoek of Beemster, samen met Zeevang, Graft-De Rijp, Schermer en mogelijk andere 
Waterlandse gemeenten, tot ambtelijke samenwerking kan komen met Purmerend om de 
kwetsbaarheid te verminderen en de bezuinigingen het hoofd te bieden. Diverse vormen van 
samenwerking kunnen worden onderzocht: van het overdragen van bepaalde specifiek benoemde 
taken, onder afsluiting van Service Niveau Overeenkomsten (SNO) tot het geheel samenvoegen van 
ambtelijke organisaties. Bij de keuzes voor de vorm van samenwerking moet maatwerk per 
gemeente mogelijk zijn. Bestuurlijke zelfstandigheid van Beemster blijft bij dit onderzoek het 
uitgangspunt.

Deze opdrachtformulering is geheel in lijn met de rapporten van Twynstra Gudde en K plus V.

Om een start te kunnen maken met dit onderzoek is het van belang te weten hoe de gemeenten op 
deze opdracht zullen reageren. Daarom stellen wij u voor bijgaande brief aan de gemeenteraden en 
colleges te verzenden. Op basis van de uitkomsten zal de CAS dan met een vervolgvoorstel komen. 

> juridische consequenties

geen

> financiële consequenties

Een uitgebreide onderzoek naar samenwerking met Purmerend, samen met Zeevang, Graft-De Rijp, 
Schermer en mogelijk andere Waterlandse gemeenten, zal zeker extern ondersteund moeten 
worden. De kosten daarvan zijn echter nog niet in te schatten.

De Commissie Ambtelijke Samenwerking,

H.N.G. Brinkman,                     C.J. Jonges,
voorzitter griffier   


