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Evaluatie samenwerking Purmerend en Beemster 

Presentatie ten behoeve van de raad van Beemster  

 

27 september 2016, Ben Kokx  
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Tweeledige onderzoeksvraag: 

 

1. Onderzoek hoe de samenwerking tussen Purmerend en Beemster moet worden 

voortgezet 

2. Doe aanbevelingen over de wijze waarop de samenwerking er over 5 jaar uit moet zien 

en welke stappen daartoe gezet moeten worden 

 

Resultaat: rapportage, onder onze verantwoordelijkheid uitgebracht aan beide colleges 

Onderzoeksvraag 
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Karakter van opdracht 
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• Samenwerking gestart in 2013 met WIZ en O&V, uitgebreid in 2014 

• Samenwerkingsovereenkomst als fundament 

• College Beemster gaan over het wat, GS en beleidsregisseurs ondersteunen 

• Begroting Beemster als basis 

• Uitwerking in programmeringsafspraken en dienstverleningsovereenkomsten 

• Daarnaast bestuursopdrachten 

• Management Purmerend gaat over de uitvoering, werkwijze Beemster leidend 

 

• Tussentijds is samenwerking al een paar keer geëvalueerd  

Bestaande situatie 
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• “Toekomstgerichte evaluatie” 

o Achteruitkijken. Foto huidige samenwerking: wat gaat goed en wat niet en wat moet 

worden verbeterd? Zijn de gestelde doelen bereikt? 

o Vooruitkijken. Schets 2022: hoe ziet de samenwerking er dan idealiter uit? 

o Routekaart. Welke stappen moeten gezet worden om van foto naar het gewenste 

eindbeeld te komen? 

 

• Gemixte aanpak; bij achteruitkijken mix van documentenstudie en gesprekken (vnl. 

expertmatig), bij vooruitkijken werksessie met enkele bestuurders en beide 

gemeentesecretarissen (vnl. participatief), bij routekaart expertmatig advies 

 

 

Aanpak 
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Bij vooruitkijken (schets 2022) betrekken wij in ieder geval: 

• Trends 

• Door-ontwikkeling decentralisaties, komst Omgevingswet 

• Verruiming belastingregime; grotere afhankelijkheid eigen inkomsten 

• Grootschalige kleinschaligheid, collectivisering en ketensamenwerking 

• Omgevingsfactoren:  

• Maatschappelijke oriëntatie Purmerend en Beemster; elkaars natuurlijke partners? 

• Bestaande regionale samenwerkingsverbanden; welke impact heeft streefbeeld? 

• Effect op identiteit en regionale positie van beide gemeenten; blijven die behouden? 

Ontwikkelingen in gemeenteland: context 
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Aanpak 

1. Foto huidige situatie 2. Schets 2022 3. Routekaart 

Raadsverkiezingen 2018 

Decentralisaties 

Collectivisering 

Maatschappelijke oriëntatie 

Bestaande samenwerkingen 

Identiteit en regionale positie 

Verruiming belastingregime 
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Activiteiten Week 

Start opdracht Week 38 (19 sept – 23 sept) 

Documentenstudie, gesprekken, tussenrapportage Week 38 – 40 

Werksessie met bestuurders en gemeentesecretarissen Week 41 (10-14 oktober) 

Opstellen routekaart Week 42 – 43 

Oplevering eindrapportage Dinsdag 1 november 2016 

Planning op hoofdlijnen 


