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Geacht college,

Op 20 junijl. hebben wij met u gesproken over de ambtelijke samenwerking tussen onze
gemeenten. Het gesprek ging over de besluitvorming aangaande de voortzetting van de
ambtelijke samenwerking en het gezamenlijk verder te volgen traject daarin. Via deze brief
willen wij u, volledigheidshalve, ook schriftelijk informeren.

Al langere tijd is een ontwikkeling gaande tussen onze gemeenten die vanuit vertrouwen en
loyaliteit is ontstaan, waardoor het in de lijn lag dat ook wij het voorstel hebben omarmd om
de ambtelijke samenwerking in principe vorm te geven via het model met één ambtelijke
organisatie. Een definitieve keuze hieromtrent maken wij wanneer wij samen met u de
consequenties in beeld hebben gebracht die hiermee zijn gemoeid.

U heeft aangegeven transparantie en zakelijkheid vooraf gewenst te vinden. Ook wij
hechten hier belang aan. Het model doet recht aan deze wens. Hoewel het model uitgaat
van een organisatie die onderdeel blijft van de hiërarchie van Purmerend, wordt deze in
materiele zin door Beemster en Purmerend samen gedragen in een vooraf bepaalde
verhouding. De duidelijkheid vooraf over de verdeelsleutel voor de kosten van de ambtelijke
organisatie, helpt om nieuwe taken en andere wijzigingen in de taakvoering zonder
discussie in te passen en de zakelijkheid te beperken tot vastgestelde momenten in het jaar:
bij begroting, tussentijdse rapportage en jaarrekening.

Beide gemeenten, zowel Purmerend als Beemster, maken op de diverse terreinen hun
eigen keuzes en bepalen hun eigen prioriteiten. Daarbij moeten zowel Beemster als
Purmerend hun eigenheid kunnen behouden en daarvoor moet ook voldoende ambtelijke
ondersteuning beschikbaar zijn. Wij realiseren ons dat het daarvoor nodig zal zijn om op
minder prioritaire terreinen samen naar efficiency en uniformiteit te streven. Regelmatig
contact daarbij tussen onze beide colleges zal een goede samenwerking bevorderen.

De ambtelijke organisatie blijft onder hiërarchie van Purmerend. Dit betekent dat belangrijke
keuzes voor de organisatie uiteindelijk door Purmerend worden genomen. Gezamenlijk
zullen wij moeten zoeken naar goede waarborgen om tot keuzes te komen die door ons
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beide gedragen kunnen worden. Bijvoorbeeld via overleg en de, nog nader uit te werken en
te bepalen, relatie van uw gemeentesecretaris met onze directie.

Graag sluiten wij aan bij uw suggestie om in gezamenlijkheid een plan van aanpak te
ontwikkelen waarin uitwerking is vervat van de door bureau KokxDeVoogd voorgestelde
maatregelen en overige zaken die nodig zijn om de samenwerking te versterken en waarin
wordt gekoerst op samenwerking in één ambtelijke organisatie. Wij hebben onze directie
gevraagd hier samen met uw gemeentesecretaris vorm aan te geven.

Wij hebben onze gemeenteraad beloofd op een later moment nadere informatie te geven
over de stappen die wijwensen te nemen. Wellicht is dit mogelijk via een presentatie aan
onze gezamenlijke raden tegelijk.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Purmere
de secretaris, de bu


