
GEMEENTE I I BEEMSTER

- -

IIWERELDERFGOED

gemeenteraad van Beemster
Postbus 7
14622G MIDDENBEEMSTER

lJrllh*cu
2 | N0V, 2016

datum
15 november 2016

uw brief van uw kenmerk

onderwerp
rapportage evaluatie ambtelijke samenwerking Beemster - Purmerend

Geachte raad,

Zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst die ten grondslag ligt aan de
ambtelijke samenwerking tussen Purmerend en Beemster moest voor 2017 een evaluatie
van de samenwerking worden uitgevoerd. Het is u bekend dat de evaluatie is uitgevoerd
door het bureau KokxdeVoogd. Hierbij bieden wij u de rapportage aan die KokxdeVoogd
heeft opgesteld met daarin bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Op 29 november as.
zal het bureau de rapportage presenteren in uw commissievergadering. ln het navolgende
geven wij de conclusies en aanbevelingen beknopt weer. Voor nadere informatie venrijzen
wij naar de bijgevoegde rapportage en de presentatie van KokxdeVoogd op 29 november
2016.

ln het rapport concludeert KokxdeVoogd dat zowel Purmerend als Beemster profijt hebben
van de samenwerking en dat deze voor Beemster onvermijdelijk is.

Verder is de conclusie dat op korte termijn een hernieuwde oriëntatie op de filosofie onder
de samenwerking noodzakelijk is om de samenwerking verder te verstevigen en de
legitimiteit ervan beter te borgen. De samenwerking bevindt zich op dit moment namelijk
tussen twee filosofieën in: oorspronkelijk is de samenwerking gebaseerd op een zakelijk
dienstverleningsconcept. ln de praktijk heeft de samenwerking ook kenmerken van een
gezamenlijke ambtelijke organisatie. Dit is juist ontstaan vanuit goede verstandhoudingen
en de bereidheid elkaar wat te gunnen. Het leidt echter wel tot onduidelijkheden en
knelpunten over budget en formatie. Daarnaast is er bij Beemster onvoldoende zicht op de
kosten van dienstverlening, hetgeen niet goed is voor de legitimiteit onder de
samenwerking. Ook wordt het college van Beemster niet betrokken bij strategische
beslissingen over de ambtelijke organisatie, tenrvijl deze ook gevolgen hebben voor de
dienstverlening aan Beemster.
Tot slot concludeert KokxdeVoogd dat meer transparantie nodig is over de financiële
aspecten van de samenwerking.
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KokxdeVoogd doet drie aanbevelingen. Belangrijkste aanbeveling is de samenwerking te
stoelen op een samenwerkingsmodel waarbij gewerkt wordt vanuit één ambtelijke
organisatie . Deze blijft hiërarchisch onderdeel van Purmerend, maar wordt in materiële zin
door beide gemeenten gedragen (in een nader te bepalen verhouding). De organisatie
bedient raden en colleges van beide gemeenten op een gelijke w'tjze en gaat uit van
gelijkwaardige aandacht en personele inzet. Programmabudgetten van beide gemeenten

blijven gescheiden. Het beheer en de verantwoording vindt plaats in de gezamenlijke
ambtelijke organisatie. Beemster behoudt een eigen gemeentesecretaris en een griffier.

KokxdeVoogd doet de aanbeveling deze organisatie uiterlijk 2022vorm te hebben gegeven

en benoemt een aantal concrete maatregelen die hiertoe kunnen worden genomen.

Ons college herkent de bevindingen in het rapport. Het college wil de samenwerking met
Purmerend graag voortzetten en erkent de meenryaarde voor beide gemeenten. De

aanbevelingen die worden gedaan hebben betrekking op de wijze waarop de samenwerking
vorm gegeven wordt en dat vraagt om nadere afstemming met het college van Purmerend.
Het college hecht aan zorgvuldige overweging van de aanbevelingen. Hieromtrent zullen wij
u een voorsteldoen in de raadsvergadering van 20 december 2016'

burg
Hoogachtend,

eester en wethouders van Beemster.
tl

v
0f \J ûyr


