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Pre-adviesnr. 5
Agendapunt
Onderwerp Vervolg project ambtelijke samenwerking

Middenbeemster, 1 februari 2011

Aan de raad

> voorstel
1. Burgemeester en wethouders opdragen om te onderzoeken op welke wijze en op welke 

onderdelen samenwerking met de gemeente Purmerend mogelijk is. Gezien de 
complexiteit van de opgave is het noodzakelijk dat zij daarbij extern ondersteund 
worden. Daarvoor ten laste van de algemene reserve een krediet beschikbaar te stellen 
van €20.000.

2. Burgemeester en wethouders opdragen zo snel mogelijk met het bestuur van de 
gemeente Waterland in gesprek te gaan om de mogelijkheden te verkennen van samen 
optrekken richting Purmerend.

3. Burgemeester en wethouders opdragen een plan van aanpak op te stellen en daarbij 
nadrukkelijk aan te geven wanneer en op welke wijze de gemeenteraad zal worden 
geïnformeerd. 

> toelichting

In uw vergadering  van 11 november 2010 heeft uw raad besloten om de Commissie Ambtelijke 
Samenwerking te laten onderzoeken 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. 
Hierbij zouden 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. 
De volgende randvoorwaarden zijn daarbij genoemd:

- Bij de keuzes voor de vorm van samenwerking moet maatwerk per gemeente mogelijk zijn. 
- Bestuurlijke zelfstandigheid van Beemster blijft bij dit onderzoek het uitgangspunt.

Ter uitvoering van uw besluit van 11 november 2010 heeft de commissie genoemde gemeenten een 
drietal vragen voorgelegd:

1. Is uw gemeente bereid om samen met Beemster en andere gemeenten, zoals genoemd in 
de aanhef, deel te nemen aan een ambtelijke samenwerking met de gemeente Purmerend?

2. Welke vormen van samenwerking (variërend van overdracht van specifieke taken tot 
samenvoeging ambtelijke organisaties) zijn voor u bespreekbaar?

3. Is behoud van bestuurlijke zelfstandigheid ook voor uw gemeente uitgangspunt bij het 
onderzoek naar ambtelijke samenwerking met de gemeente Purmerend?
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De ingekomen reacties liggen voor u in de raadsportefeuille ter inzage. Onderstaand geef ik u een 
samenvatting van de reacties.

Gemeente Samenvatting reacties

Edam-Volendam Niet bereid om deel te nemen aan een ambtelijke samenwerking 
met Purmerend. De samenwerking van Edam-Volendam is 
georiënteerd op de IJsselmeergemeenten Waterland en Zeevang.
  

Graft-De Rijp Graft-De Rijp vindt ambtelijke samenwerking op termijn geen optie 
en wil de mogelijkheden van fusie verkennen.

Landsmeer Niet bereid om deel te nemen aan een ambtelijke samenwerking 
met Purmerend. Landsmeer is primair georiënteerd op Amsterdam 
en de Metropoolregio. 

OVER-gemeenten De OVER-gemeenten nodigen Beemster uit om kennis te komen 
maken met de samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland, 
maar zijn niet bereid tot samenwerking met Purmerend

Schermer Schermer kiest voor samenwerking binnen de regio Alkmaar.

Waterland Bereidheid tot samenwerking is afhankelijk van de vrijheid van 
Waterland om eigen beleid te blijven voeren.

Wormerland Niet bereid om deel te nemen aan een ambtelijke samenwerking 
met de gemeente Purmerend.

Zeevang Vooralsnog geen behoefte aan uitbreiding ambtelijke samenwerking 
met Beemster of met andere ISW-gemeenten, als fusie niet het 
einddoel is. 

Conclusie:

Samen met andere gemeenten ambtelijke samenwerking met Purmerend tot stand brengen is 
vooralsnog niet mogelijk, zij het dat de gemeente Waterland een kleine opening heeft gegeven voor 
nader overleg. Het is daarom van belang op bestuurlijk niveau de mogelijkheden te verkennen. 

De motieven die aan het gehouden onderzoek ten grondslag liggen staan nog recht overeind en dat 
betekent, dat wij vooralsnog zonder andere gemeenten ambtelijke samenwerking met Purmerend 
tot stand willen brengen. Wel willen wij hierbij het zwaan-kleef-aan-principe hanteren: wij streven 
ernaar door onze stappen steeds kenbaar te maken aan onze buren om hen daarmee te 
interesseren voor aansluiting. 
Wij vinden het heel belangrijk dat het proces dat moet leiden tot een gedegen 
samenwerkingsconstructie deskundig wordt begeleid en heel zorgvuldig plaatsvindt.
Hierbij is externe ondersteuning beslist noodzakelijk.

De Commissie Ambtelijke Samenwerking heeft tijdens de vergadering op 1 februari 2011 
uitgesproken, dat met het doen van het onderzoek de werkzaamheden van de commissie ten einde 
zijn gekomen en dat de uitvoering van het vervolgtraject aan het college opgedragen kan worden.
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In de CAS is geen unanimiteit over het voorstel aan de gemeenteraad bereikt. Daarom is 
onderstaand voorstel van de voorzitter van de Commissie Ambtelijke Samenwerking.

Voorstel:

1. Burgemeester en wethouders opdragen om te onderzoeken op welke wijze en op welke 
onderdelen samenwerking met de gemeente Purmerend mogelijk is. Gezien de complexiteit 
van de opgave is het noodzakelijk dat zij daarbij extern ondersteund worden. Daarvoor ten 
laste van de algemene reserve een krediet beschikbaar te stellen van €20.000.

2. Burgemeester en wethouders opdragen zo snel mogelijk met het bestuur van de gemeente 
Waterland in gesprek te gaan om de mogelijkheden te verkennen van samen optrekken 
richting Purmerend.

3. Burgemeester en wethouders opdragen een plan van aanpak op te stellen en daarbij 
nadrukkelijk aan te geven wanneer en op welke wijze de gemeenteraad zal worden 
geïnformeerd. 

> juridische consequenties

geen

> financiële consequenties

Zie hiervoor.

De voorzitter van de Commissie Ambtelijke Samenwerking,

H.N.G. Brinkman.                                                                    .


