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Pre-adviesnr. 42
Agendapunt
Onderwerp Vervolg op rapportage 

inventarisatieonderzoek
ambtelijke samenwerking

Middenbeemster, 17 juni 2010

Aan de raad

> voorstel

Wij stellen u voor om:
- de conclusies in de rapportage van KplusV organisatieadvies naar aanleiding van het 

inventarisatieonderzoek ambtelijke samenwerking te bespreken;
- te bepalen welke vervolgstappen gezet moeten worden;
- uit uw midden mevr. C. van den Berg (was de heer J.R.P.L. Dings) en mevr. A.M.J. Segers als 

vertegenwoordiger van D66 in de commissie ambtelijke samenwerking te benoemen.

> toelichting

De commissie ambtelijke samenwerking heeft u bij brief van 17 februari 2010 de rapportage 
onderzoek ambtelijke samenwerking aangeboden en voorgesteld om de rapportage inhoudelijk te 
agenderen na de installatie van de nieuwe raad en nadat het nieuwe college is aangetreden.
De rapportage is tijdens de raadsvergadering op 18 februari 2010 aan de raadsleden uitgereikt.
De nieuwe raadsleden hebben kort na hun benoeming een exemplaar van de rapportage in hun bezit 
gekregen.

De rapportage van KplusV organisatieadvies eindigt met de volgende conclusies:
● Uitgaande van de politieke randvoorwaarde in Beemster van behoud van bestuurlijke 

zelfstandigheid, is aansluiting van Beemster bij het samenwerkingsverband van OVER-gemeenten 
Wormerland en Oostzaan, de enige realistische optie voor de gemeente Beemster. 
Deze gemeenten staan open voor deelname van Beemster. Daarbij dien wel te worden 
aangesloten bij de reeds voor de OVER-gemeenten ingevulde organisatorische randvoorwaarden.

● Een dergelijke constructie, aangevuld met eventueel nog een vierde gemeente zou gelet op de 
vraagstukken in dit gebied leiden tot een servicegebied met een realistisch aantal inwoners van 
rond de 40.000.

● Purmerend heeft aangegeven geen meerwaarde te zien van een SETA-constructie (SETA = Samen 
En Toch Apart). Wel wil deze gemeente met Beemster nadere onderlinge dienstverlening 
verkennen en is zij bereid diensten te verlenen, indien daarnaar vraag ontstaat bij andere 
gemeenten.

● Een eventuele keuze voor deelname in de OVER-gemeenten of nadere samenwerking met 
Purmerend, heeft ingrijpende gevolgen voor de overige gemeenten in de directe omgeving van 
Beemster. De door Zeevang, Graft-De Rijp en Schermer beoogde schaalvergroting door volledige 
fusie (de variant ‘landelijke gemeente’) zal niet ontstaan. 
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Tegelijkertijd worden de bestuurskrachtproblemen van deze gemeenten niet opgelost.
Deze gemeenten dienen zich afzonderlijk te oriënteren op andere vormen van intensievere 
ambtelijke en/of bestuurlijke samenwerking dan zij tot nu toe hebben gedaan. Dit zal leiden tot 
een blijvende bestuurlijke versnippering van het groene hart van dit deel van Noord-Holland.

● Gezien de langlopende discussies over samenwerking, de uiteenlopende bestuurlijke oriëntaties, 
de aanhoudende bestuurskrachtproblematiek bij een aantal gemeenten, en de mogelijkheid van 
het voortbestaan of zelfs versterking van bestuurlijke versnippering van dit deel van Noord-
Holland, leidt bij een aantal gemeenten tot de roep om een integrale strategische visie op de 
bestuurlijke organisatie voor dit gebied. Het lijkt onvermijdelijk dat dit van onderop niet gaat 
lukken. De provincie Noord-Holland zou hier vanuit haar positie als middenbestuur een 
stimulerende en willicht regisserende rol kunnen spelen. In een aantal gemeenten wordt dit thans 
ook van de provincie verwacht.

Het nieuwe college is op 15 april jl. geïnstalleerd en heeft op 4 mei jl. over het vervolg van het
inventarisatieonderzoek van KplusV gesproken.
Het college stelt voor om de commissie ambtelijke samenwerking (CAS) een aantal scenario’s te 
laten uitwerken, gebaseerd op de diverse keuzes van de mogelijke regeringspartijen. Daarnaast zal 
het college samenwerking zoeken, daar waar dit op korte termijn tot financiële winst kan leiden. 
Voor het  maken van plannen voor de wat langere termijn is het noodzakelijk om te weten wat de 
opvattingen van de nieuwe regering zijn over de bestuurlijke organisatie.
Wij stellen u voor om het voorstel van het college te betrekken bij uw standpuntbepaling over te 
zetten vervolgstappen.

> juridische consequenties

N.v.t.

> financiële consequenties

Geen.

Het raadspresidium van Beemster,
de voorzitter,       de griffier,

H.N.G. Brinkman            C.J. Jonges.


