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Kadernota Samenwerking.
Samen bereiken we meer….

1.1

Samenvatting.

Eind 2011 is in het presidium afgesproken dat de uitwerking van de motie van de PvdA, inzake kaders voor
samenwerking geïntegreerd kunnen worden met de kaders voor fusie in één kadernota. In de raadsactiviteit
van 24 mei 2012 heeft de raad aangegeven dat beide uitwerkingen in een apart deel moeten worden
ondergebracht in de kadernota. Deze kadernota is de weerslag van deze wens.
De gemeenschappelijke opvattingen en stellingen van de raadsactiviteiten op 12 en 26 januari, 23 februari
en 24 mei 2012 vormen de bouwstenen voor deze Kadernota Samenwerking en Fusie.
In de afgelopen jaren zijn diverse samenwerkingsverbanden ontstaan waarin gemeentelijke taken zijn
ondergebracht.
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Gemeente Castricum heeft op dit moment 21 verbonden partijen, waaronder enkele wettelijk verplichte
gemeenschappelijke regelingen. De laatste jaren willen steeds meer gemeenten de beleidsontwikkeling
en/of uitvoering van hun gemeentelijke taken binnen samenwerkingsverbanden organiseren. Dat heeft te
maken met een toename van het aantal taken en de toegenomen complexiteit van die taken, in combinatie
met de wens om kwaliteit te blijven leveren bij een toenemende financiële krapte.

Samenwerking is te verdelen in twee niveaus, te weten: 1. strategische samenwerking en 2. samenwerking
op uitvoeringsniveau.
Strategische samenwerking. Deze vorm van samenwerking is gericht op het realiseren van lange termijn
doelstellingen. Het kan voor gemeente Castricum waardevol zijn om zich aan te sluiten bij een strategisch
samenwerkingsverband om bepaalde (strategische) doelen te bereiken en een sterke gesprekspartner te zijn
in overleg met de Provincie en het Rijk.
Samenwerking op uitvoeringsniveau. Samenwerken op uitvoerend niveau betreffen praktische taken, die op
‘eenvoudige’ wijze met (buur)gemeenten, regionaal of anderszins zijn te bundelen. Samenwerken is geen
doel op zichzelf, maar een middel om tot kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te komen bij
gelijkblijvende of lagere kosten. Samenwerking hoeft zich niet te beperken tot de ‘harde’ uitvoerende taken
maar kan ook worden ingezet op gebied van sociaal maatschappelijke -, economische- en culturele
vraagstukken, sport en onderwijstaken.
Naast samenwerken met andere gemeenten, kan ook een aantal uitvoeringstaken worden uitbesteed aan
publieke- en/of private partijen (verlegd bestuur) d.m.v. een overeenkomst, contract of het oprichten van
een stichting, naamloze vennootschap en dergelijke.
In hoofdstuk 1. 4 zijn de uitgangspunten, randvoorwaarden en afwegingscriteria voor samenwerking
vermeld.
De hoofdpunten hieruit zijn:

Castricum bepaalt per taakgebied of ze deze wil uitvoeren samen met één of meerdere partner(s) en
met welke partner(s), of dat de taak wordt uitbesteed aan een private marktpartij of aan een
(verzelfstandigde) publieke partij;

Er worden geen gemeenten uitgesloten voor samenwerking;

Samenwerken op strategisch niveau is mogelijk op zowel regionaal- als bovenregionaal schaalniveau
om strategische doelen te realiseren;

Het samenwerken met andere gemeente(n) moet voor Castricum significante voordelen bieden;

Castricum richt zich in eerste instantie op concrete uitvoeringstaken;

Beleidstaken komen vooralsnog niet in aanmerking voor samenwerking, m.u.v. de taken die reeds
zijn ondergebracht bij samenwerkingsverbanden;

De meerwaarde van een samenwerkingsverband (doelmatigheid, deskundigheid, lagere kosten,
continuïteit, effectiviteit, e.d.) moet meetbaar zijn en meetbaar blijven;

Samenwerking niet alleen voor ‘harde en concrete ’ taken, maar ook op gebied van sociaal
maatschappelijke -, economische- en culturele vraagstukken, sport en onderwijstaken;

De juridische vorm van het samenwerkingsverband wordt per taakgebied en partner bepaald en is
daarmee situationeel maatwerk;

Controle en grip op het samenwerkingsverband door het ‘SMART’ maken van de doelen en
resultaten en het hanteren van een ‘output’ begroting;

Bij het oprichten, aanpassen van taken en/of beleidsdoelen van een samenwerkingsverband, dient
de gemeenteraad in een vroeg stadium te participeren in het proces;

Het aantal partnergemeenten, de taken, de doelstellingen en ambities van het
samenwerkingsverband worden vooraf vastgesteld;

Als afwegingscriteria zijn opgenomen: voldoen aan de uitgangspunten en randvoorwaarden,
verhogen deskundigheid, verbeteren kwaliteit product / dienst, waarborgen continuïteit, verbeteren
effectiviteit, verlagen kwetsbaarheid, verhogen efficiëntie/ verlagen kosten, de noodzaak om samen
te werken, de meerwaarde voor de burger.
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Inleiding.

Op 10 november 2011 heeft de gemeenteraad een motie van de PvdA aangenomen waarin het college
wordt verzocht een Kadernota regionale samenwerking uiterlijk in het eerste kwartaal 2012 aan de raad aan
te bieden. Met deze kadernota voldoet het college aan de motie van de gemeenteraad.
De gemeenschappelijke opvattingen en stellingen van de raadsactiviteiten op 12 en 26 januari, 23 februari e
24 mei 2012 vormden de bouwstenen voor deze Kadernota Samenwerking en Fusie.
Gemeenten zoeken de samenwerking in de verwachting betere resultaten te bereiken in de verhouding
tussen kwaliteit en kosten. Om dat te bereiken moet de samenwerking wel goed georganiseerd zijn. In de
afgelopen jaren zijn meerdere samenwerkingsverbanden en –vormen ontstaan.
Samenwerking goed organiseren is geen gemakkelijke opgave. Voordat een samenwerkingsverband met één
of meerdere gemeente(n) wordt aangegaan, moet de gemeenteraad overtuigd zijn van de meerwaarde van
het samenwerken. Deze kadernota biedt de mogelijkheid om een gedegen afweging te maken wel of niet
samenwerken m.b.v. uitgangspunten, randvoorwaarden en afwegingscriteria.

1.3
Historisch perspectief.
Samenwerken is al zo oud als de mensheid. Van oudsher werkten dorpsgemeenschappen en steden, en later
de gemeenten, met elkaar samen omdat dijken, wegen, water en dergelijke merendeels niet ophouden bij
de gemeentegrens. In de loop van de eeuwen ontstonden samenwerkingsverbanden en regionale eenheden,
zoals waterschappen (oudste democratische instelling van Nederland) en provincies.
In de afgelopen decennia maakte de gemeente Castricum en haar rechtsvoorgangers deel uit van een aantal
samenwerkingsverbanden, zoals het Gewest IJmond, Samenwerkingsverband Noord Kennemerland (SNK),
Milieudienst IJmond, Milieudienst Regio Alkmaar (MRA), Gemeenschappelijke Technische Dienst LimmenAkersloot (GTD), Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM), GGD, Veiligheidsregio NHN en
diverse andere samenwerkingsverbanden (verbonden partijen).
Een aantal samenwerkingsverbanden bestaat nog, andere samenwerkingsverbanden zijn toegevoegd,
opgeheven of verlaten.
Regelmatig worden er vragen gesteld over het functioneren en bestuurbaarheid van de huidige
samenwerkingsverbanden. De ervaring uit het verleden leert dat een samenwerkingsverband succesvol kan
functioneren als wordt voldaan aan een aantal cruciale uitgangspunten, zoals voldoen aan de
verwachtingen, bestuurbaarheid, voldoende financiële middelen, ontwikkelmogelijkheden, zelfstandige
bedrijfsvoering, bestuurlijke verbondenheid en coulance naar elkaar toe.
Het samenwerkingsverband komt in problemen of wordt zelfs opgeheven als de bestuurders van de
deelnemende partijen het gevoel hebben geen goede producten of diensten te krijgen voor het geld en
geen grip te hebben op het samenwerkingsverband. Voorts als er bij de bestuurders van de deelnemende
partijen geen verbondenheid is met het samenwerkingsverband en te weinig bereidheid is om coulant om te
gaan met verschillen in kosten, meerwaarde en mate van dienstverlening tussen de deelnemende partijen.
Het ‘voordeel’ van een samenwerkingsverband is soms voor de ene gemeente groter dan voor de andere
gemeente. Een individuele gemeente heeft nauwelijks mogelijkheden om de hoofdrichting te bepalen van
het beleid van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband richt zich in eerste instantie op de
regio en niet op een individuele gemeente. Dit moet worden aanvaard anders wordt het een bron van
irritatie tussen de bestuurders onderling en/of tussen de bestuurders en de directie/bestuur van het
samenwerkingsverband. Daarnaast spelen de ongelijkheid in gemeentegrootte (macht, zeggenschap) en
verschillen in strategische keuzes/doelen ook een rol in problemen met – of het uiteenvallen van
samenwerkingsverbanden.
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In de huidige tendens tot meer samenwerking, is de uitdaging om bij het tot stand brengen van
samenwerkingsverbanden meer rekening te houden met de lessen uit het verleden en de wensen van de
gemeenteraden m.b.t. grip en sturing van de Gemeenschappelijke regelingen van de deelnemende
gemeenten.
Op dit moment heeft de gemeente Castricum bij 10 publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden en bij 11 privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden (verbonden partijen)
taken ondergebracht; In totaal 21 verbonden partijen (zie bijlage 3).
In oprichting zijn: Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD);
Regionale Uitvoerings Dienst milieu (RUD).
In onderzoek zijn: Samenwerkingsverband op gebied van Belastingen;
Samenwerkingsverband op gebied van Informatievoorziening &
Automatisering (I&A, ICT).

1.4

Samenwerking.

Gemeente Castricum onderscheidt bij het samenwerken twee niveaus, te weten: 1. strategische
samenwerking en 2. samenwerking op uitvoeringsniveau.
Strategische samenwerking.
Deze vorm van samenwerking is gericht op het realiseren van lange termijn doelstellingen. De belangen
overstijgen veelal het gemeentelijk niveau en zijn bedoeld om de besluitvorming van anderen te
beïnvloeden, zoals die van de provincie en het rijk en het realiseren van strategische doelen. Het risico van
deelname in een strategisch samenwerkingsverband (feitelijk een belangenbehartiger) is nihil, de financiële
bijdrage is laag (secretariële kosten en bestuurlijke- en ambtelijke uren). Het grote voordeel van een
strategisch samenwerkingsverband is het makkelijker toegang krijgen tot besluitvorming op een hoger
bestuurlijk niveau. Het nadeel is dat de kans bestaat dat het individuele belang van de gemeente in het
groter verband ondergeschikt wordt aan het groepsbelang. Hoe groter de club, hoe machtiger! (in geval van
Castricum: schaalniveau regio Alkmaar of op de schaal van Noord-Holland Noord).
Het kan voor Castricum waardevol zijn om zich aan te sluiten bij een strategisch samenwerkingsverband om
bepaalde (strategische) doelen te bereiken en een sterke gesprekspartner te zijn in overleg met de Provincie
en het Rijk. Voor een gemeente met de schaalgrootte van Castricum, is het een stuk moeilijker om
zelfstandig door te dringen tot het hogere echelon van de besluitvorming.
Samenwerking op uitvoeringsniveau.
Samenwerken op uitvoerend niveau betreffen praktische taken, die op ‘eenvoudige’ wijze met
(buur)gemeenten, regionaal of anderszins zijn te bundelen. Castricum acht samenwerken geen doel op
zichzelf, maar een middel om tot kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te komen bij gelijkblijvende of
lagere kosten.
De samenwerking hoeft niet alleen kostentechnische voordelen te hebben, ook het vergroten van de
deskundigheid, de doelmatigheid en het verbeteren van de effectiviteit en de continuïteit zijn in deze tijd
van decentralisatie van taken vanuit de rijksoverheid en de provincie noodzakelijk geworden. Gemeenten,
zoals Castricum, dienen dan ook de afweging te maken om taken wel of niet zelf uit te voeren.
Bij de keuze om taken zelf uit te voeren is het noodzakelijk om te investeren in aantal en deskundigheid van
medewerkers om o.a. de decentralisatietaken aan te kunnen (de bestuurskracht moet gewaarborgd
worden). In dat geval zal de organisatie groeien vanwege het aantrekken van deskundigen en uitvoerende
medewerkers.
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De gemeente kan ook kiezen om een deel van de huidige - niet wettelijke - taken te verminderen en de
betreffende medewerkers om te scholen zodat zij in staat zijn om de decentralisatietaken goed uit te
voeren. Taken, die voor uit huis plaatsen in aanmerkingen komen, kunnen worden ondergebracht bij een
samenwerkingsverband in de vorm van een openbaar lichaam (Wgr, verlengd bestuur).
De Wet gemeenschappelijke regeling kent zware vormen (bijv. openbaar lichaam) en lichte vormen (bijv.
Regeling zonder meer) van samenwerkingsverbanden.
Het oprichten van een Gemeenschappelijke regeling heeft meestal tot gevolg dat het personeel met de
taken meegaat naar het samenwerkingsverband, waardoor de organisatie gaat krimpen en de uitvoering
van taken op afstand wordt gezet. Het grote voordeel voor het personeel is dat er nauwelijks veranderingen
optreden in het takenpakket en de arbeidsvoorwaarden (CAR/UWO).
Samenwerkingsverbanden kunnen voor de vele uitdagingen van de gemeente een oplossing zijn en hoeft
zich niet te beperken tot de ‘harde’ uitvoerende taken. Er zijn wel grenzen aan het aantal en de
bestuurbaarheid van deze samenwerkingsverbanden en het verkleinen van de eigen organisatie (kritische
massa / robuustheid) om de overgebleven taken met deskundigheid uit te voeren en de regie te voeren over
de uitgeplaatste en uitbestede taken. Indien een samenwerkingsverband niet meer voldoet aan de wensen
van een deelnemende gemeente, kan deze gemeente besluiten om het samenwerkingsverband te verlaten.
Hier zitten wel restricties aan verbonden met name op financieel gebied aangezien de overblijvende
gemeenten geconfronteerd worden met hogere lasten.
Naast samenwerken met andere gemeenten, kan een aantal uitvoeringstaken ook worden uitbesteed aan
publieke- en/of private partijen (verlegd bestuur) d.m.v. een overeenkomst, contract of het oprichten van
een stichting, naamloze vennootschap en dergelijke.
Castricum bepaalt per taakgebied of ze deze zelfstandig wil uitvoeren of samen met één of meerdere
partner(s), en met welke partner(s), of dat de taak wordt uitbesteed aan een private marktpartij of aan een
(verzelfstandigde) publieke partij. Het onderbrengen van taken bij een samenwerkingsverband, het
uitbesteden of verzelfstandigen van taken moet wel significante voordelen bieden t.o.v. het zelfstandig
uitvoeren van taken, anders zet Castricum deze stap niet.
De samenwerking met andere gemeente(n) komt tot stand door middel van onderhandeling. Voor het
slagen van de onderhandeling moet zowel Castricum als de andere partij(en) bereid zijn tot compromis.
Dit kan betekenen dat de hierna vermelde uitgangspunten en randvoorwaarden niet altijd en allemaal
gerealiseerd kunnen worden. Per situatie bepaalt Castricum of het compromis aanvaardbaar is of niet.
Voor de Castricum hoeft de samenwerking niet altijd een permanent karakter te krijgen en/of uit te monden
in een samenwerkingsverband. Het is in een aantal gevallen interessant om samen met andere gemeente(n)
een bepaald doel te realiseren en daarna weer ieder zijn eigen weg te gaan. Bijvoorbeeld het gezamenlijk
realiseren van een zwembad of een sportvoorziening, welke na realisatie zichzelf moet bedruipen. Een
kortlopende samenwerking kan ook worden ingezet voor sociaal maatschappelijke vraagstukken en culturele
activiteiten (bijvoorbeeld een gezamenlijk inkoop, het inhuren van expertise, het organiseren van
manifestaties en dergelijke). Er moet dus onderscheid worden gemaakt tussen een structurele behoefte aan
samenwerking en zinvol samenwerken op ad-hoc basis.
Ook kan de samenwerking met een (buur)gemeente klein beginnen door deskundigheid op een bepaald
terrein te bundelen, structureel kennis met elkaar te delen (ook op bestuurlijk - en raadsniveau) of op gebied
van uitvoeringstaken samen te werken, zonder dat dit leidt tot een officieel samenwerkingsorgaan.
Castricum wil de (juridische) vorm van de samenwerking per situatie bepalen. De situatie wordt bepaald
door het taakgebied, de partner(s), de duur van de verbintenis, de exploitatiekosten en dergelijke.
De gemeenteraad wil bij het oprichten, aanpassen van taken en/of beleidsdoelen van een
samenwerkingsverband, in een vroeg stadium van het proces betrokken worden.
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De afweging om wel/niet een samenwerkingsverband aan te gaan wordt gedaan door de gemeenteraad aan
de hand van in deze kadernota vastgelegde afwegingscriteria.
Bij de voorbereidingen en onderzoek naar mogelijkheden van een samenwerkingsverband dient het college
de uitgangspunten en randvoorwaarden in deel 1 van deze kadernota te volgen.

1.4.1 Uitgangspunten voor samenwerking.
Castricum wil graag samenwerken op gebied van uitvoerende taken als dit meer voordelen biedt dan het
zelfstandig uitvoeren van deze taken. De voordelen van de samenwerking hoeft niet alleen kostentechnische
van aard te zijn, maar ook het vergroten van de deskundigheid, de doelmatigheid, het verbeteren van de
effectiviteit en het waarborgen van de continuïteit zijn belangrijke criteria.
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd voor samenwerking:
1. Algemene uitgangspunten.
a. Het samenwerken met andere gemeente(n) moet voor Castricum significante voordelen bieden,
welke voordelen worden aangetoond door een onderzoek van het gebied waarop eventueel kan
worden samengewerkt;
b. De samenwerking hoeft niet per definitie uit te monden in het oprichten van een samenwerkingsverband, maar kan ook plaatsvinden op basis van afspraken of een convenant en
eventueel tijdelijk van aard zijn;
c. Beleidstaken komen vooralsnog niet in aanmerking voor samenwerking, m.u.v. de taken die
reeds zijn ondergebracht bij samenwerkingsverbanden;
d. De meerwaarde van een samenwerkingsverband (doelmatigheid, deskundigheid, lagere kosten,
effectiviteit, continuïteit, duurzaamheid, en dergelijke) moet meetbaar zijn en meetbaar blijven;
e. De samenwerking dient zoveel mogelijk gericht te zijn op het behouden of realiseren van de
kerndoelen Buiten Gewoon Castricum 2030.

2. Samenwerkingspartners.
a. Castricum bepaalt per taakgebied of ze deze wil uitvoeren samen met één of meerdere
partner(s), en met welke partner(s); of dat de taak wordt uitbesteed aan een private marktpartij
of aan een (verzelfstandigde) publieke partij;
b. Er worden geen gemeenten of andere openbare lichamen uitgesloten voor samenwerking;
c. Samenwerken op strategisch niveau is zowel op regionaal niveau als op bovenregionaal
niveau mogelijk om strategische doelen te realiseren.

3. Gebieden voor samenwerking.
a. Castricum richt zich in eerste instantie op concrete uitvoeringstaken, die op eenvoudige wijze
onder te brengen zijn in een samenwerkingsverband of uit te besteden zijn;
b. Concrete uitvoeringstaken, die in aanmerking komen, zijn: sociale zaken en werkgelegenheid,
ICT systeembeheer en ondersteuning, invordering belastingen, financiële administratie,
loonadministratie, juridische taken, cultuurhistorie, vergunningverlening, beheer en onderhoud
openbare ruimte, reinigingsdienst, afvalwaterketen, ingenieursbureau CW, e.d.
c. Samenwerking niet alleen voor ‘harde en concrete ’ taken, maar ook op gebied van sociaal
maatschappelijke -, economische- en culturele vraagstukken, sport en onderwijstaken, indien de
samenwerking meerwaarde oplevert.
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4. Juridische vorm samenwerking.
a. De juridische vorm van het samenwerkingsverband wordt per taakgebied en partner bepaald
en is daarmee situationeel maatwerk;
b. Castricum maakt bij het onderbrengen van taken een keuze tussen wel of niet een Wgr en
welke vorm van de Wet gemeenschappelijke regeling (verlengd bestuur) of een publieke – of
private partij (verlegd bestuur) of een andere vorm van samenwerken (convenant o.i.d.).

5. Controle en grip op het samenwerkingsverband (indien Wgr).
Naast de in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) vermelde verplichtingen van een openbaar
lichaam en de richtlijnen opgesteld door de Adviesgroep Gemeenschappelijke regeling NoordHolland Noord, stelt Castricum de volgende eisen aan het samenwerkingsverband:
a. Het ‘SMART’ maken van de doelen en resultaten, indien mogelijk en wenselijk per individuele
gemeente, en deze gegevens presenteren bij de begroting en de jaarrekening;
b. Het hanteren van een ‘output’ begroting t.b.v. het uitvoeringsprogramma, indien mogelijk en
wenselijk per individuele gemeente;
c. De mogelijkheid om naderhand beleids- en/of uitvoeringsdoelen aan te passen aan de
wensen van de individuele gemeenten;
d. Bij het oprichten, aanpassen van taken en/of beleidsdoelen van een samenwerkingsverband,
dient de gemeenteraad in een vroeg stadium te participeren in het proces;
e. De leden van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband, houden
hun eigen college van B&W en gemeenteraad twee keer per jaar op de hoogte van het
functioneren van het samenwerkingsverband, naast de twee keer per jaar wettelijke
verantwoordingsmomenten van de begroting en de jaarrekening van het
samenwerkingsverband;
f. De deelnemende gemeenten dienen een goede rolverdeling te organiseren tussen het
eigenaarschap en het toezichthouderschap t.a.v. het Algemeen- en Dagelijks Bestuur van het
samenwerkingsverband (Wgr);

1.4.2 Randvoorwaarden voor samenwerking.
Om succesvol een samenwerkingsverband aan te gaan, in welke vorm dan ook, heeft Castricum een aantal
randvoorwaarden bepaald. Van belang is dat vooraf helder is gemaakt wat de potentiële toegevoegde
waarde en significante voordelen van de beoogde samenwerking zijn. Niet alleen de bedrijfsmatige criteria
zijn van belang, maar ook de ontwikkelingsmogelijkheden van het (over te dragen) personeel, de
duurzaamheid, de meerwaarde voor de burger en het realiseren van de kerndoelen van Buitengewoon
Castricum zijn belangrijke afwegingscriteria.
In het proces om te komen tot een samenwerkingsverband volgt het college en de gemeenteraad de
uitgangspunten, randvoorwaarden en afwegingscriteria van deze kadernota.
Bij het verder toenemen van het aantal samenwerkingsverbanden op uitvoerend en strategisch niveau,
moeten het bestuur en de organisatie in staat zijn om op drie niveaus te opereren en regie te voeren, te
weten op lokaal niveau, regionaal/buurgemeente niveau en op strategisch niveau. Op elk niveau gaat het
om sturing (grip), beheersing van de taken en het budget (eigenaarsrol), en het houden van toezicht
(toezichthoudende rol).
Ervaring in den lande leert dat het niet verstandig is om organisatieonderdelen van het
samenwerkingsgebied van de deelnemende gemeenten één op één in het samenwerkingsverband op te
nemen.
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De speciale positie van het samenwerkingsverband, de verregaande klantgerichtheid, de
communicatielijnen, de bestuurlijke controle en dergelijke zorgen voor andere eisen aan deskundigheid en
competenties van de managers en medewerkers dan in de oude situatie. Deze ‘strengere’ eisen, met name
voor de managers, kunnen worden opgenomen in het functieboek van het nieuwe samenwerkingsverband.
Het kan tot gevolg hebben dat de desintegratiekosten bij de deelnemende gemeenten hoger worden.
Het verrichten van onderzoek en vervolgens het oprichten van een samenwerkingsverband in de vorm van
een openbaar lichaam is geen sinecure. Het vereist kennis van samenwerkingsverbanden, inzicht in het
functioneren van de organisaties van de deelnemende partijen, politieke sensibiliteit en goede
communicatie. Gemeente Castricum acht het formeren van een stuurgroep, bestaande uit bestuurders en
managers, en een projectgroep, bestaande uit ambtenaren van de deelnemende gemeenten, wenselijk.
De projectgroep liefst onder leiding van een neutrale voorzitter om ‘sturing’ naar een bepaalde oplossing te
voorkomen en om gesprekspartner te zijn voor alle partijen.

De randvoorwaarden zijn:
6. Algemene randvoorwaarden:
a. Een breed gedragen wens en draagvlak voor samenwerking in de gemeenteraad, het college
en bij de burgers van de deelnemende gemeenten;
b. De deelnemende gemeenten moeten elkaar wat gunnen, desnoods uitruilen (voor wat,
hoort wat!) en accepteren dat niet alle eigen wensen worden gehonoreerd;
c. Pro actieve en flexibele houding van bestuur en organisatie in de deelnemende gemeenten;
d. Bereidheid om te investeren in het samenwerkingsverband (voldoende tijd, geld en
gekwalificeerd personeel in opstartfase).

7. Procesmatige randvoorwaarden:
a. In het proces om te komen tot een samenwerkingsverband, volgt het college en de raad de
uitgangspunten, randvoorwaarden en afwegingscriteria van deze kadernota;
b. Het aantal partnergemeenten, de taken, de doelstellingen en ambities van het
samenwerkingsverband worden vooraf vastgesteld;
c. T.b.v. het realiseren van een zwaarder samenwerkingsverband (openbaar lichaam), heeft
Castricum de voorkeur voor het formeren van een stuurgroep en projectgroep vanuit
de deelnemende gemeenten, met ondersteuning van een extern deskundig bureau t.b.v. het
businessplan en projectgroep o.l.v. een neutrale voorzitter;
d. Het creëren van draagvlak en betrokkenheid bij de organisatie door een open,
uitgebreide manier van communiceren, die regelmatig in het proces plaatsvindt;
e. Het organiseren van bestuurlijke werkconferentie(s) met de samenwerkingspartners tijdens
het proces van onderzoek en realisering van een zware vorm van samenwerking zoals een
openbaar lichaam volgens de Wgr.
8. Structuur en inrichting:
a. Castricum heeft de voorkeur om de juridische vorm van het samenwerkingsverband per
situatie en taakgebied te bepalen. Indien de meerderheid van de partnergemeenten een
bepaalde samenwerkingsvorm kiest, zal de gemeenteraad van Castricum aangeven of ze
zich daarin kan vinden;
b. Er dient een inrichtings- en transitieplan te worden opgesteld t.b.v. de organisatieonderdelen die in het samenwerkingsverband (Wgr) opgaan;
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c. Castricum heeft de voorkeur voor de werkwijze om de over te dragen managers niet één
op één in het nieuwe openbare lichaam op te nemen, maar hen een sollicitatietraject te
laten doorlopen;
d. T.b.v. de organisatieonderdelen die in een samenwerkingsverband opgaan, een sociaal plan
opstellen voor de medewerkers die een andere functie krijgen bij - of niet over kunnen gaan
naar de nieuwe organisatie;
e. De controle en sturingswerkzaamheden van het bestuur en de regierol van de organisatie
verder ontwikkelen en gelijk laten lopen met de toename en complexiteit van de
samenwerkingsverbanden.

1.4.3 Afwegingscriteria voor samenwerking:
Met behulp van de afwegingscriteria bepaalt het college en de gemeenteraad van Castricum, voorafgaande
aan de besluitvorming, of het samenwerkingsverband voldoet aan de eisen van deze kadernota. Met behulp
van de resultaten van het onderzoek of de gegevens in het bedrijfsplan kunnen de criteria worden
beoordeeld. Ook bij het uitbesteden van taken aan marktpartijen dienen de afwegingscriteria te worden
gehanteerd.
9. Afwegingscriteria voor bepalen samenwerking:
a. Voldoen aan de uitgangspunten en randvoorwaarden.
De samenwerking moet voldoen aan de uitgangspunten zoals vermeld onder 1.4.1, en voldoen
aan de randvoorwaarden zoals vermeld onder 1.4.2;

b. Verhogen deskundigheid.
De samenwerking moet de inhoudelijke deskundigheid verhogen t.o.v. de in Castricum aanwezige
deskundigheid en conform de landelijke eisen / normen;

c. Verbeteren kwaliteit product / dienst.
De kwaliteit van het product / dienst moet minimaal gelijk of beter zijn dan die bij Castricum en ruim
voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria en - normen;

d. Verbeteren efficiëntie/verlagen kosten.
Het samenwerkingsverband moet in staat zijn om een hogere efficiëntiegraad te halen t.o.v. die van
Castricum en daarmee lagere kosten van het product/dienst bewerkstelligen;

e. Waarborgen continuïteit.
De continuïteit van het productieproces moet gewaarborgd zijn. Dit dient d.m.v. capaciteitsberekeningen te worden aangetoond;

f. Verbeteren effectiviteit.
Het samenwerkingsverband moet in staat zijn de werkprocessen zodanig te organiseren dat er
maximale effectiviteit wordt bereikt. Berekeningen van o.a. de doorlooptijd moeten dit aantonen;

g. Verlagen kwetsbaarheid.
De samenwerking moet de kwetsbaarheid verminderen in de uitvoering van cruciale werkprocessen;

h. Vergroten duurzaamheid (Duurzaam Omgeven).
De samenwerking moet de ambities op gebied van duurzaam omgeven ondersteunen.

i. De noodzaak om samen te werken.
Het niet binnen de normen realiseren van de hierboven vermelde criteria, bepaalt de mate van
noodzaak om samen te werken;

j. Waarborgen voor personeel.
Het over te dragen personeel dient waarborgen te krijgen voor het behoud van werkgelegenheid,
salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden;

k. Meerwaarde voor de burger.
Het samenwerkingsverband moet meerwaarde opleveren voor de burgers in de vorm van betere
dienstverlening en/of goed onderhoud openbare ruimte, behouden van het voorzieningenniveau, enz.
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In bijlage 4 is een afwegingsmodel opgenomen voor het bepalen van de samenwerking met mogelijke
partners. Van iedere variant en taakgebied worden de afwegingscriteria (vermeld onder 1.4.3) gewaardeerd
met een cijfer (0,1,2,3 respectievelijk: voldoet niet, voldoet, goed en uitstekend). Niet alle criteria hoeven
een voldoende te scoren om toch tot een positief besluit te komen. Dit geldt ook voor de uitgangspunten en
randvoorwaarden. Op deze wijze kan in z’n algemeenheid een voorkeursvariant worden gevonden of een
voorkeursvariant op taakniveau.

1.4.4 Criteria voor uittreding.
Als de samenwerking na verloop van tijd niet meer voldoet aan de in deze kadernota vermelde
uitgangspunten en voorwaarden, bezint Castricum zich op zijn positie. Het gevolg hiervan kan zijn dat
Castricum uit het samenwerkingsverband treedt. Bij de afweging wel of niet uittreden zijn de hieronder
vermelde criteria van belang. Castricum is zich bewust van het gegeven dat uittreden te allen tijde financiële
en personele gevolgen heeft. De in het samenwerkingsverband blijvende gemeenten zullen financieel
gecompenseerd moeten worden. De uitbestede taken moeten weer in eigen huis worden verricht. Het
overgedragen personeel moet weer worden teruggenomen en de gemeentelijke organisatie moet in staat
zijn om de taken adequaat uit te voeren en de bedrijfsvoering aan de nieuwe situatie aan te passen.
Zowel de financiële compensatie als het opzetten van een eigen afdeling binnen de organisatie van
Castricum zullen hoge kosten met zich mee brengen.
In het proces om uit een samenwerkingsverband te treden volgt het college en de gemeenteraad de criteria
voor uittreding in deze kadernota. De gemeenteraad dient in een vroeg stadium te worden betrokken bij dit
proces.

Criteria voor uittreding.
Castricum treedt uit het samenwerkingsverband als:
a. Het samenwerkingsverband niet meer voldoet aan de in deze kadernota vermelde
uitgangspunten en randvoorwaarden;
b. Indien de bij het samenwerkingsverband uitgeplaatste taken worden overgebracht
naar een andere (markt)partij;
c. De kosten van het samenwerkingsverband hoger worden dan het in eigen beheer
uitvoeren van de taken met dezelfde kwaliteit, deskundigheid, continuïteit,
effectiviteit en meerwaarde voor de burger;
d. Indien bij een fusie het wenselijk/noodzakelijk is om de uitgeplaatste taken weer
door de nieuwe gemeente te laten uitvoeren;
e. Indien het uittreden om politieke redenen gewenst is.

1.5

Financiële aspecten samenwerking.

Indien besloten wordt om een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden tot samenwerking, is het van
belang om in dit onderzoek de financiële risico’s in beeld te brengen van het op te richten
samenwerkingsverband. Indien de keuze valt op een openbaar lichaam conform de Wet gemeenschappelijke
regeling, worden de deelnemende gemeenten eigenaar van het samenwerkingsverband en lopen deze
gemeenten ook financiële risico’s. Veelal bestaan deze risico’s uit nadelige resultaten in de exploitatie van
het samenwerkingsverband en kunnen leiden tot een extra bijdrage van de gemeenten.
Om vooraf te beoordelen of de gemeente Castricum wel of niet extra financieel risico loopt, is het van
belang deze risico’s in beeld te brengen in het ‘businessplan’ van het op te richten samenwerkingsverband.
Hoe dan ook, het weerstandsvermogen van gemeente Castricum wordt extra belast met risico’s van het op
te richten samenwerkingsverband (Wgr).
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Overigens is het weerstandsvermogen een dynamische post, waarvan de ratio zich behoort te bevinden
tussen 1,0 en 1,4 categorie C = voldoende (aldus op 14 juli 2011 vastgesteld door de raad). Indien de taken
worden uitbesteed aan een publieke- of private partij, ligt het risico bij deze partij en niet bij de gemeente
(evenals de mogelijk behaalde winst).
Kosten onderzoeken.
De wens om te gaan samenwerken wordt veelal gevolgd door een gezamenlijk onderzoek met de
partnergemeenten naar deze mogelijkheid. De onderzoeken betreffen meestal een haalbaarheidsonderzoek,
een bedrijfsplan, een plan van aanpak, een inrichtings- en transitieplan, een functieboek, een sociaal statuut
en dergelijke. Vanwege de vereiste deskundigheid en neutraliteit worden dergelijke onderzoeken meestal
gedaan door externe bureaus. De kosten van de onderzoeken worden verdeeld over de deelnemende
gemeenten of verdeeld naar rato van het inwonertal van de deelnemende gemeenten.
Daarnaast moet bij het onderbrengen van een deel van de organisatie bij een samenwerkingsverband
rekening worden gehouden met desintegratiekosten. Het duurt meestal enige jaren voordat de
desintegratiekosten vereffend zijn.

1.6

Proces samenwerking.

Het traject om tot een samenwerkingsverband te komen is een langdurig proces en kost over het algemeen
meer dan een jaar. In het proces zijn vijf fasen te onderscheiden, te weten:
Onderdeel

Fase

Omschrijving

Tijdsduur *1

Idee

fase 0

Oriëntatiefase

pm

Onderzoek

fase 1

Verkennen en plannen traject

3 maanden

Ontwerp

fase 2

Ontwerpen samenwerkingsverband

2 maanden

*2

12 maanden
Businessplan
Realisering

fase 3

realisering samenwerkingsverband

7 maanden

Evaluatie

fase 4

evaluatie werking ‹-› doelstellingen

1 maand ( na een jaar)

*1 De tijdsduur is een schatting en is afhankelijk van de omvang van het taakgebied, het aantal
deelnemende gemeenten en de zwaarte van het gewenste samenwerkingsverband.
*2 Voorbeelden: De Regionale Uitvoerings Dienst (RUD): ruim 2 jaar;
Samenwerking op gebied van de ICT: plm. 8 maanden.

1.7

Evaluatie.

In de gemeenteraad is afgesproken dat de Kadernota Samenwerking één keer in de raadsperiode van vier
jaar wordt geëvalueerd. Op basis van de evaluatie kan de kadernota op onderdelen of geheel worden
herzien.
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Kadernota Fusie.
Samen zijn we sterker….

2.1 Samenvatting.
De gemeenteraad heeft op 24 mei 2012 aangegeven dat ze de kaders voor fusie uitgewerkt wilt zien in een
apart deel (2) van de kadernota. De gemeenschappelijke opvattingen en stellingen van de raadsactiviteiten
op 12 en 26 januari, 23 februari en 24 mei 2012 vormen de bouwstenen voor deze uitwerking in de
Kadernota Samenwerking en Fusie.
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Het besluit tot beëindiging van het zelfstandig voortbestaan is het meest ingrijpende besluit van een
gemeente. Aan een dergelijk besluit gaat een heel proces vooraf, waarbij vooral emotionele banden met de
gemeente tot uitdrukking kunnen komen.
Gemeente Castricum kan tot nu toe haar maatschappelijke taken goed uitoefenen. De verwachting is dat
Castricum bij een bestuurskrachtmeting een voldoende zal scoren. In bijlage 5 is een toelichting op het
begrip van de bestuurskrachtmeting vermeld.
Een groot deel van de taken verricht Castricum zelfstandig en daar waar het voordelen biedt, zoals bij
milieutaken en naar verwachting ook de decentralisatie van rijkstaken, belastingen, e.d., wordt
samenwerking gezocht met andere gemeenten.
Fusie met één of meerdere buurgemeente(n) is vooralsnog niet aan de orde, de noodzaak is er niet en de
wens daartoe ontbreekt. Kortom gemeente Castricum wil haar zelfstandigheid behouden en zal niet actief
op zoek gaan naar een fusiepartner.
Indien zich een situatie voordoet dat gemeente Castricum een standpunt moet innemen met betrekking tot
de vraag van een andere gemeente om te fuseren, dan wil gemeente Castricum dit m.b.v. deze kadernota
zorgvuldig afwegen. Een belangrijk uitgangspunt bij de afweging is dat de fusie voor Castricum voordelen
moet bieden. Een gedegen onderzoek moet dit vooraf aantonen.
In hoofdstuk 2.4 zijn de uitgangspunten, randvoorwaarden en afwegingscriteria voor fusie vermeld.
Hoofdpunten hieruit zijn:
 Castricum kiest vooralsnog voor het behouden van de zelfstandigheid;
 Op de lange termijn wordt een fusie met andere gemeente(n) niet uitgesloten, maar niet op
initiatief van gemeente Castricum zelf;
 Indien fusie wenselijk is, gaat de voorkeur uit naar soortgelijke gemeente(n) als Castricum;
 Castricum wil alleen fuseren met een andere gemeente(n) als de fusie voordelen biedt;
 De bevolking wordt geraadpleegd over de voorgenomen fusie d.m.v. een referendum;
 Castricum wil niet worden opgenomen in een stedelijke agglomeratie zoals ‘Groot Alkmaar’;
 De fusie moet een belangrijke bijdrage leveren aan het behouden of realiseren van de kerndoelen
zoals verwoord in Buiten Gewoon Castricum 2030 en de Kwaliteitsimpuls Economie Castricum
(KEC);
 Het vooraf aan de fusie formuleren van een visie, missie, doelstellingen en ambities van de
nieuwe gemeente;
 Het behouden van de eigen cultuur en identiteit van de dorpen en kernen;
 Vooraf aan de fusie een bedrijfsplan opstellen voor de nieuwe gemeente met o.a.
daarin het afwegingskader voor de bestuurlijke en ambtelijke organisatievorm en inrichting;
 Als afwegingscriteria zijn opgenomen: voldoen aan de uitgangspunten en randvoorwaarden,
bestuurskrachtmeting, regionale opgaven en samenhang, financieel perspectief, urgentie,
duurzaamheid, interne samenhang en evenwichtige regionale bestuurlijke verhoudingen.
In bijlage 6 is een afwegingsmodel opgenomen voor het bepalen van een fusie met mogelijke partners.

2.2

Inleiding.

Gemeente Graft – De Rijp was op zoek naar een geschikte fusiepartner. Gemeente Castricum was één van de
gemeenten die daarvoor in aanmerking kwam. De gemeente werd gevraagd een standpunt in te nemen ten
aanzien van het verzoek van Graft – de Rijp. Voor het bepalen van een standpunt waren geen duidelijke
kaders beschikbaar. Naar aanleiding van dit concrete verzoek heeft de gemeenteraad aangegeven behoefte
te hebben aan een Kadernota Fusie . Deze kadernota kan dienen om soortgelijke verzoeken als die van
Graft – de Rijp te toetsen.

Gemeente Castricum

16

Kadernota Samenwerking en Fusie

2.3

12 juli 2012

Historisch perspectief.

Fusie tussen twee of meerdere gemeenten komt in beeld als de bestuurskracht van deze gemeenten
onvoldoende is en de gemeenten niet meer in staat zijn met voldoende deskundigheid en capaciteit taken
uit te voeren. De laatste jaren zijn veel (kleinere) gemeenten gefuseerd om in de nieuwe schaalgrootte de
eisen des tijds (expertise, digitalisering, robuustheid, c.a.) aan te kunnen. Dit is ook in de situatie van
gemeente Castricum het geval geweest met de fusie in 2002 tussen de gemeenten Akersloot, Castricum en
Limmen tot de huidige gemeente Castricum. De fusie was mede ingegeven om een groene buffer te vormen
tussen de stedelijke agglomeraties in het noorden (Kaas) en in het zuiden (Staal).
Een verdere groei in schaalgrootte kan de bestuurskracht doen toenemen en de gemeente beter in staat
stellen in te spelen op de eisen en dynamiek van de samenleving, het bestendigen van het
voorzieningenniveau, het op peil houden van de werkgelegenheid en een grotere (strategische) rol te spelen
in Noord Holland. Kortom: samen zijn we sterker!
Aan de andere kant wordt de afstand tussen de burger en het bestuur groter en onpersoonlijker.
Aangezien Castricum voldoende bestuurskracht bezit om de taken naar behoren uit te voeren, is er geen
noodzaak om te fuseren. Als er mogelijkheden om te fuseren zich aandienen, moet dit wel voldoende
meerwaarde opleveren voor Castricum of een strategisch doel dienen.

2.4
Samenvoeging/Fusie.
Het besluit tot beëindiging van het zelfstandig voortbestaan is het meest ingrijpende besluit van een
gemeente. Aan een dergelijk besluit gaat een heel proces vooraf, waarbij vooral emotionele banden met de
gemeente tot uitdrukking kunnen komen. Bij de discussie over het al dan niet zelfstandig voortbestaan van
de gemeente komen veel vragen aan de orde. Zoals: welke (buur)gemeenten komen voor een fusie in
aanmerking en welke argumenten zijn daarbij van belang. En vragen die betrekking hebben op het
waarborgen van het behoud van identiteit, al dan niet binnengemeentelijke decentralisatie en de vorm
daarvan. Maar ook zaken zoals het opvangen van cultuurverschillen tussen de fusiegemeenten en de vraag
of bepaalde samenwerkingsverbanden de fusie in de weg staat.
Castricum geeft in deze kadernota in zijn algemeenheid antwoorden op deze vragen via de uitgangspunten,
randvoorwaarden en afwegingscriteria voor een samenvoeging/fusie.
Gemeente Castricum kan tot nu toe haar maatschappelijke taken goed uitoefenen. De verwachting is dat
Castricum bij een bestuurskrachtmeting een voldoende zal scoren.
Een groot deel van de taken verricht Castricum zelfstandig en daar waar het voordelen biedt, zoals bij de
GGD, Veiligheidsregio, Centraal archief, milieutaken en naar verwachting ook de decentralisatie van
rijkstaken, belastingen, e.d., wordt samenwerking gezocht met andere gemeenten.
Fusie met één of meerdere buurgemeente(n) is vooralsnog niet aan de orde, de noodzaak is er niet en de
wens daartoe ontbreekt. Kortom gemeente Castricum wil haar zelfstandigheid behouden en zal niet actief
op zoek gaan naar een fusiepartner.
Indien zich een situatie voordoet dat gemeente Castricum een standpunt moet innemen met betrekking tot
een vraag van een andere gemeente om te fuseren, dan wil gemeente Castricum dit m.b.v. deze kadernota
zorgvuldig afwegen. Een belangrijk uitgangspunt bij de afweging is dat de fusie voor Castricum voordelen
moet bieden. Een gedegen onderzoek moet dit vooraf aantonen. In het proces van afweging wel/niet
fuseren, volgt het college en de gemeenteraad de uitgangspunten, randvoorwaarden en afwegingscriteria
van deze kadernota.
In bijlage 5 staat ter informatie een algemene toelichting op de bestuurskrachtmeting vermeld.
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2.4.1 Uitgangspunten voor samenvoeging/fusie.

1. Algemene uitgangspunten.
a. Castricum kiest vooralsnog voor het behouden van de zelfstandigheid;
b. Op de lange termijn wordt een fusie met andere gemeente(n) niet uitgesloten, maar niet op
initiatief van gemeente Castricum zelf;
c. Indien fusie wenselijk is, gaat de voorkeur uit naar soortgelijke gemeente(n) als Castricum.
Uitgangspunt is om een landelijke, groene en financieel gezonde gemeente te blijven;
d. Castricum wil alleen fuseren met een andere gemeente(n) als de fusie voordelen biedt;
e. De bevolking wordt geraadpleegd over de voorgenomen fusie d.m.v. een referendum ;
f. Castricum wil niet worden opgenomen in een stedelijke agglomeratie zoals ‘Groot Alkmaar’.
g. Bestaande grootschalige samenwerkingsverbanden zullen niet worden ontbonden bij een
fusie tussen Castricum en een buurgemeente, mits deze verbanden een fusie niet in weg
staan of uittreding voordelen biedt voor de nieuwe gemeente.

2.4.2 Randvoorwaarden voor fusie.
2. Algemene randvoorwaarden fusie:
a. Breed gedragen wens en draagvlak in de gemeenteraad en college van Castricum voor een
fusie met één of meerdere buurgemeente(n);
b. Pro actieve en flexibele houding van gemeenteraad, college en organisatie van Castricum
om de fusie te realiseren;
c. Bereidheid om te investeren in het fusieproces door voldoende tijd en geld beschikbaar te
stellen;
d. Een belangrijke bijdrage leveren voor het behouden / realiseren van de kerndoelen Buiten
Gewoon Castricum 2030 en de Kwaliteitsimpuls Economie Castricum;
e. Het voorzieningenniveau in de kernen van Castricum te behouden en eventueel te
versterken;
f. Het vooraf aan de fusie formuleren van een visie, missie, doelstellingen en ambities van de
nieuwe gemeente;
g. Het behouden van de eigen cultuur en identiteit van de dorpen en kernen;
h. Het optimaliseren van de relatie met - en de dienstverlening aan de burger;

3. Procesmatige randvoorwaarden fusie:
a. Het samen met de fusiepartners opstellen van een draaiboek voor het fusieproces;
b. Het oprichten van een projectorganisatie en het formeren van een projectgroep met
kwartiermaker vanuit de fusiegemeenten. De wet Ahri is leidend in het proces;
c. Het opstellen van een plan voor de overgangsfase naar de nieuwe gemeente, in welke fase
de verschillende organisatieonderdelen al intensief met elkaar gaan samenwerken;
d. Het opstellen van een sociaal statuut;
e. Het creëren van draagvlak en betrokkenheid bij de organisatie door een open en
uitgebreide wijze van communiceren voor en gedurende het proces.
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4. Structuur- en inrichting fusieproces:
a. Vooraf aan de fusie een bedrijfsplan opstellen voor de nieuwe gemeente met o.a.
daarin keuzemodellen met afwegingskader voor de bestuurlijke en ambtelijke
organisatievorm en inrichting;
b. Vooraf een keuze maken voor centrale- of decentrale dienstverlening in de nieuwe
gemeente;
c. Een inrichtingsplan, functieboek en transitieplan opstellen t.b.v. de nieuwe organisatie.

2.4.3 Afwegingscriteria voor fusie:
Met behulp van de afwegingscriteria bepaalt het college en de gemeenteraad van Castricum, voorafgaande
aan de besluitvorming, of de fusie voldoet aan de kaders van deze kadernota. Met behulp van de resultaten
van het onderzoek of de gegevens in het bedrijfsplan kunnen de criteria worden beoordeeld.

5. Afwegingscriteria voor een fusie.
a. Voldoen aan de uitgangspunten en randvoorwaarden.
De voorgenomen fusie moet voldoen aan de uitgangspunten zoals vermeld onder 2.4.1, m.u.v. punt
1a, en de randvoorwaarden zoals vermeld onder 2.4.2;

b. Bestuurskrachtmeting.
Door middel van een SWOT analyse wordt de uitvoering van taken door bestuur en organisatie van
Castricum en die van de fusiepartner(s) gemeten en vergeleken met landelijke normen;

c. Regionale opgaven en samenhang.
De nieuwe gemeente moet een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de economische,
ruimtelijke en sociaal- maatschappelijke functies in de regio (complementair bestuur). Een onderzoek
moet dit uitwijzen;

d. Financieel perspectief.
Het meten van de financiële positie van de nieuwe gemeente en het bepalen of deze voldoende is
voor het adequaat functioneren als lokaal bestuur;

e. Urgentie.
De urgentie om te gaan fuseren wordt bepaald door de vorige drie punten b, c, d, en de tijd die nodig
is om verbeteringen aan te brengen of om oplossingen te vinden;

f. Duurzaamheid (in tijd gezien).
Toetsing of de nieuwe gemeente voldoende is toegerust voor een langere periode, ook in de regionale
context;

g. Interne samenhang.
De mate waarin de nieuwe gemeente een logische interne samenhang kent op cultureel, sociaal,
economisch, geografisch gebied en dergelijke;

h. Evenwichtige regionale bestuurlijke verhoudingen.
De mate waarin de nieuwe gemeente meerwaarde kan leveren in het oppakken van regionale opgaven
met andere gemeenten, met samenwerkingsverbanden en met de provincie.
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In bijlage 6 is een afwegingsmodel opgenomen voor het bepalen van een fusie met mogelijke partners.
Van iedere variant worden de afwegingscriteria (vermeld onder 2.4.3 in schema 5) gewaardeerd met een
cijfer (0,1,2,3 respectievelijk: voldoet niet, voldoet, goed en uitstekend). Niet alle criteria hoeven een
voldoende te scoren om toch tot een positief besluit te komen. Dit geldt ook voor de uitgangspunten en
randvoorwaarden. Op deze wijze kan een voorkeursvariant worden gevonden.

2.5

Financiële aspecten.

Indien besloten wordt om een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid tot fusie, is het van belang om
vooraf de financiële positie te weten van de fusiepartner(s). In openbare stukken van de fusiepartner(s) kan
een eerste indruk worden verkregen van de financiële positie door beoordeling van het
weerstandsvermogen, de balans, de resultaten, de algemene - en stille reserves, onbenutte belasting
capaciteit en de situatie in het Grondbedrijf.
In het verdere onderzoek zoals de bestuurskrachtmeting en t.b.v. het businessplan kan dieper worden
ingegaan op de financiële positie van Castricum, die van de fusiepartner(s) en de toekomstige financiële
positie van de op te richten nieuwe gemeente. De bevindingen in de bestuurskrachtmeting en in het
bedrijfsplan, o.a. op financieel gebied (wel/niet voordelig voor Castricum), kan aanleiding zijn om een fusie al
dan niet te laten doorgaan. De bevindingen van de bestuurskrachtmeting zijn daarmee belangrijke
afwegingscriteria voor de gemeenteraad.
Kosten onderzoeken.
De afweging om te gaan te fuseren wordt veelal gemaakt op basis van een onderzoek. Het onderzoek betreft
meestal een haalbaarheidsonderzoek in de vorm van een bedrijfsplan. Na het besluit tot fusie volgen meer
onderzoeken zoals: een plan van aanpak, een inrichtings- en transitieplan, een functieboek, een sociaal
statuut en dergelijke. Vanwege de vereiste deskundigheid en neutraliteit worden dergelijke onderzoeken
gedaan door externe bureaus. De kosten van de onderzoeken worden meestal verdeeld over de
fusiepartners. Voor de implementatie stelt het rijk budget beschikbaar.

2.6

Evaluatie.

In de gemeenteraad is afgesproken dat de Kadernota Fusie één keer in de raadsperiode van vier jaar wordt
geëvalueerd. Op basis van de evaluatie kan de kadernota op onderdelen of geheel worden herzien.
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Bijlage 1.

Kanttekeningen m.b.t. Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).
A. Democratische legitimatie.
Op een (regionaal) samenwerkingsverband is de directe invloed van burgers beperkt
en daarom zetten burgers vraagtekens bij de democratische legitimatie van
samenwerkingsverbanden. Daar staat tegenover dat de samenwerking is gebaseerd
op verlengd lokaal bestuur. De gemeente kan besluiten om taken te delegeren aan
een samenwerkingsverband, maar kan deze ook weer intrekken.
B. Relatie met dualisme.
Het gemeentebestuur is dualistisch ingericht. De Wgr is monistisch. Het Algemeen
Bestuur stelt, namens de deelnemende gemeenten, de kaders vast en oefent
controle uit op het Dagelijks Bestuur van de Wgr. Het AB moet geen eigen koers
varen (want is verlengd bestuur, i.p.v. verlegd bestuur!) en dient dicht bij de
gemeenteraden te blijven van de deelnemende gemeenten.
C. Relatie met slagvaardigheid.
Te grote betrokkenheid vanuit de gemeenten kan ten koste gaan van de
slagvaardigheid van de samenwerking. Sturing niet alleen door controle en
consensus, maar (vooral) ook op vertrouwen.
Opmerking: “Als je alles precies zo wilt doen als daarvoor, moet je niet gaan
samenwerken” (J. Dijkstra, gemeentesecretaris Sluis).
D. Relatie met organisatie van de gemeenten.
Veel gemeenten ervaren dat de regionale dienst ver van hun af staat. Men dient dan
te beseffen dat de regionale dienst werkt vanuit regionale belangen en niet alleen
vanuit een individuele gemeente. Het dwingt een gemeente om ook meer naar het
collectieve belang te kijken. Vooral gemeenteraden kunnen het gevoel hebben dat
de regionale dienst onbestuurbaar is. Dat kan grotendeels worden voorkomen door
vooraf duidelijk te formuleren wat de gemeenteraden verwachten van het
samenwerkingsverband. Het sturingsbeleid kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in
kwaliteits- en bedrijfsvoering eisen en worden toegevoegd aan de overeenkomst
van het samenwerkingsverband. Gemeenten moeten veelal een cultuuromslag
maken naar ‘sturingsbewustzijn’ en regisserend opdrachtgever.
E. Complicaties sturing samenwerkingsverbanden.
Meetbare doelen voor een samenwerkingsverband zijn niet gemakkelijk te
omschrijven. Veelal worden het verbeteren van de dienstverlening en vergroten van
de inhoudelijke kennis vermeld. Echt concrete doelen zijn alleen te halen uit klant
tevredenheidonderzoeken en SMART gemaakte resultaten. Financiële informatie
kan wel zichtbaar worden gemaakt middels de planning & control cyclus
(jaarrekening, jaarverslag, onderzoeken accountants, e.d.). Een complicatie is dat de
P&C cyclus van gemeenten niet parallel loopt met die van de gemeenschappelijke
regeling. Binnen de Wgr is als verplichting opgenomen dat jaarlijks voor 15 juli de
jaarrekening en begroting gereed moet zijn. Voorts zijn de deelnemende gemeenten
zowel eigenaar als toezichthouder van het openbaar lichaam. Een goede rolverdeling
binnen de gemeente is dan ook vereist bij uitoefening van beide taken.
De Adviesgroep Gemeenschappelijke regelingen NHN komt in het voorjaar van 2012
met een richtlijn om de P&O cyclus te moderniseren.
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F. Kosten van samenwerkingsverbanden.
Het duurt drie tot vier jaar voordat een samenwerkingsverband goed is ingericht en
pas daarna zijn significante kostenvoordelen te behalen. Onderzoek heeft
aangetoond dat de kosten de eerste jaren zelfs stijgen, maar dat daarna de kosten
weer dalen en de diensten voordeliger worden dan in de oude situatie. Voorts duurt
het enige tijd om de desintegratiekosten (o.a. overhead) bij de deelnemende
gemeenten te verminderen.
G. Wgr versus uitbesteden.
De gemeente heeft de keuze om uitvoerende en ondersteunende taken onder te
brengen bij een samenwerkingsverband (Wgr) of bij een extern servicebureau
(marktpartij).
De regionale dienst (Wgr) functioneert alleen als alle gemeentebesturen en
ambtenaren gemeenschappelijke belangen hebben. Lopen deze belangen uiteen dan
zal de relatie moeizaam worden. Bij uitbesteden van taken naar een marktpartij
geeft een commerciële relatie, die niet door ambtelijke en/of bestuurlijke processen
wordt beheerst. De voordelen hiervan zijn een zakelijke, efficiënte en
klantvriendelijke benadering. De nadelen zijn de afname van de inhoudelijke kennis
en betrokkenheid in de gemeentelijke organisatie en de afstand tussen bureau en de
gemeente (en gemeentebestuur).
H. Modellen Wet gemeenschappelijke regeling:
1. Openbaar Lichaam: Publiekrechtelijke entiteit met algemeen bestuur (AB) en dagelijks bestuur (DB).
Uitsluitend raadsleden, collegeleden en burgemeesters kunnen lid zijn van het
bestuur.
Voordelen: openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid; Vrijwel alle taken
naar Wgr over te dragen.
Nadeel: voor uitvoerende taken feitelijk te zwaar, maar i.v.m. rechtspersoonlijkheid
noodzakelijk.
2. Gemeenschappelijk orgaan: Is samenwerkingsverband met één bestuur en is minder zwaar dan openbaar
lichaam. Het GO heeft een beperkte rechtspersoonlijkheid en kan geen eigen
personeel in dienst nemen. Geen regelgevende bevoegdheid, wel beschikkingbevoegdheden. Wordt meestal toegepast voor enkelvoudige samenwerking.
Voordeel: minder zwaar openbaar lichaam.
Nadeel: beperkte rechtspersoonlijkheid.
3. Regeling zonder meer: Is een lichte vorm van samenwerking. Geen delegatie of mandaatregeling.
Samenwerking middels overeenkomst, convenant, intentieverklaring.
Voordeel: samenwerking publiekrechtelijk.
Nadeel: beperkte mogelijkheden.
4. Centrumgemeente: Deelnemende gemeenten komen overeen dat de bevoegdheden van de ene
gemeente worden uitgeoefend door de andere (centrum)gemeente.
Voordelen: is relatief eenvoudig te realiseren; er hoeft geen regiodienst te worden
opgezet;
Nadeel: gemeenten zijn niet snel geneigd hun bestuurlijke bevoegdheden in handen
te geven van het bestuur van de andere gemeente.
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Bijlage 2.
Kerndoelen Buiten Gewoon Castricum 2030.
Korte samenvatting kerndoelen, zoals zijn vastgelegd in de Structuurnota Buiten Gewoon Castricum 2030.
1.

Versterken identiteit.
Het veilig stellen en versterken van de centrale kwaliteit van de gemeente Castricum (groene en leefbare
gemeente);

2.

a. Realistische bevolkingsontwikkeling.
Betreft een ontwikkeling waarin vergrijzing een plaats heeft en extra aandacht is voor jongeren en starters op
de woningmarkt;

b. Ruimte voor de doelgroepen van de volkshuisvesting.
Vier strategieën: doorstroming, ouderenhuisvesting, jongerenhuisvesting, en starters op de woningmarkt;
3.

a. Openhouden van het landelijk gebied.
De veelvoud aan landschappen in Castricum behouden en de kernwaarden als rust, stilte, duisternis, openheid
en landschapsbeleving koesteren;

b. Duurzaam beheer buitengebied.
Een gezonde landbouw is goed voor een duurzaam beheer van het buitengebied. Er wordt ingezet op
verweving van functies waar mogelijk en scheiding waar nodig;
4.

a. Ontwikkeling van routes voor langzaam verkeer.
De ontwikkeling van fiets-, wandel- en waterroutes voor het faciliteren van het recreatieve gebruik van het
landelijk gebied is een belangrijke ambitie.

b. Verkeersoverlast verminderen.
Om de verkeersoverlast op het bestaande wegennet te verminderen en om nieuwe locaties goed te kunnen
ontsluiten, zet gemeente Castricum in op de aanleg van een nieuwe aansluiting op de A9 ten noorden van
Limmen.
5.

Werkgelegenheid.
Grote waarde wordt gehecht aan de bestaande werkgelegenheid bij de onderwijs- en zorginstellingen en op de
bedrijventerreinen. Groeipotentie bieden de sectoren recreatie & toerisme, zorg en zakelijke dienstverlening.

6.

In stand houden winkelvoorzieningen.
Door realiseren van maatschappelijke voorzieningen in het centrum, wordt de positie van het centrum
versterkt;

7.

Herformuleren welzijnsvoorzieningen in de kernen.
Gezien de veranderende bevolkingssamenstelling is het nodig de welzijnsvoorzieningen te herformuleren en te
kijken naar de concrete behoeften en mogelijkheden per kern;

8.

Realiseren van een duurzame omgeving.
Het bevorderen van een aantrekkelijke en gezonde omgeving om in te wonen en werken. Het moet in
evenwicht zijn met de belangen van milieu en economie, zowel hier en nu als elders en later. Castricum heeft
de ambitie om op termijn energieneutraal te worden, e.e.a. in samenwerking met partners in Noord-Holland;

9.

Water als kwaliteit benutten.
Er wordt ingezet om water zichtbaar te maken in het landschap en breder bruikbaar te maken voor recreatie
en natuur;

10. Duurzame en flexibele ontwikkelingsstrategie.
Er wordt een duurzaam ruimtelijk ontwikkelingsbeeld nagestreefd, dat geen blauwdruk is, maar inzet op een
flexibele, stapsgewijze ontwikkeling met mogelijkheden voor bijsturing.
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Bijlage 3.
Overzicht verbonden partijen met gemeente Castricum.
Verbonden partijen voeren (publieke) taken uit voor de aangesloten gemeenten. De taken behoren tot de
maatschappelijke kerntaken van de gemeente of liggen in het verlengde van de gemeentelijke
doelstellingen. Daarnaast zijn er verplichte samenwerkingsverbanden zoals de Veiligheidsregio NHN.
De gemeenten hebben zowel een financieel belang als bestuurlijke zeggenschap in een verbonden partij.
Er is een financieel belang als bij faillissement de gemeente geen verhaalsmogelijkheden heeft of als de
gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Onder een
verbonden partij vallen: gemeenschappelijke regelingen, naamloze vennootschappen, besloten
vennootschappen, stichtingen en verenigingen.
In artikel 1 lid 1 sub b van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat over verbonden
partijen vermeld: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een
bestuurlijk en een financieel belang heeft.
In artikel 1 lid 1 sub c van het BBV: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat
niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor
aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

In een bijlage van de begroting van gemeente Castricum staat het overzicht vermeld van de verbonden
partijen en de, volgens artikel 15 van de BBV, minimale informatie over deze partijen.
Het overzicht is onderverdeeld in publiekrechtelijke – (Wgr) en privaatrechtelijke verbonden partijen en
hieronder weergegeven (situatie per 2012).

Publiekrechtelijk verbonden partijen
Naam verbonden partij

Geforma- Gremium
liseerd
tot stand
koming
ja
Gemeenteraden

1.

GR Veiligheidsregio NHN

2.

GR Regionaal Historisch
Centrum (RHC)
GR Milieudienst Regio
Alkmaar (MRA)

ja

Gemeenteraden

ja

Gemeenteraden

GR Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar (VVI)
GR Recreatieschap
Alkmaarder en
Uitgeestermeer
GR Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst (GGD)
Hollands Noorden

ja

Gemeenteraden

ja

Gemeenteraden

ja

Gemeenteraden

3.

4.
5.

6.

Gemeente Castricum

Vertegenwoordiging
2010 - 2014

Financieel
belang

- Burgemeester: AB
- Plv. loco burgmeester
- Weth. H. Klijnstra: AB
- Plv. Burgemeester
- Weth. C. Portegies AB
en
DB
- Weth. B. Meijer: AB
- Plv. Weth. C. Portegies
- Weth. M. Zonjee
- Plv. Wethouder C.
Portegies
- Wethouder B. Meijer
- Plv. Wethouder M.
Zonjee

bijdrage in
tekort
bijdrage in
tekort
bijdrage in
tekort
bijdrage in
tekort
bijdrage in
tekort
bijdrage in
tekort
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7.

GR Sociale
Werkvoorziening WNK

ja

Gemeenteraden

8.

GR Rekenkamer Casticum
- Langedijk

ja

Gemeenteraden

- Weth. M. Zonjee
- Plv. Wethouder B.
Meijer
Geen, De leden zijn
onafhankelijk

bijdrage in
tekort
bijdrage € 1,50
per inwoner
per jaar

Privaatrechtelijk verbonden partijen
Naam verbonden partij
1.
2.
3.
4.

NV Bank Nederlandse
Gemeenten
NV Eneco
Ontwikkelingsbedrijf
NHN BV
Ontwikkelingsbedrijf De
Limmer Strandwal CV

Geforma- Gremium
liseerd
tot stand koming
ja
Gemeenteraden
ja

Gemeenteraden

Vertegenwoordiging
2010 - 2014
- Weth. H. Klijnstra
- Plv. Burgemeester
- Weth. H. Klijnstra
- Plv. Burgemeester
- Weth. C. Portegies
- Weth. C. Portegies
- Weth. H. Klijnstra

5.

Zandzoom BV

- Weth. C. Portegies
- Weth. H. Klijnstra

6.

Stichting Regionaal
Inkoopbureau IJmond en
Kennemerland

Gemeentesecretarissen:
AB

Gemeente Castricum

Financieel
belang
aandelen
aandelen
bijdrage in
tekort
aandelen

aandelen
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Bijlage 4.

Afwegingsmodel samenwerking.
Wegingsfactoren:

0 = voldoet niet;

Afwegingscriteria

1 = voldoet;

2 = goed;

3 = uitstekend

Varianten
A

B

C

D

Enz.

1. Strategische doelen
2. Beleidstaken
3. Uitvoeringstaken

Voldoet aan de
uitgangspunten onder 1.4.1
Voldoet aan de
randvoorwaarden onder 1.4.2
Verhogen deskundigheid
Verbeteren kwaliteit
product/dienst
Verbeteren efficiëntie/
verlagen kosten
Waarborgen continuïteit
Verbeteren effectiviteit
Verlagen kwetsbaarheid
Vergroten Duurzaamheid
(Duurzaam Omgeven)
De noodzaak om samen te
werken
Waarborgen voor personeel
Meerwaarde voor de burger

Totale score
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Bijlage 5.

Algemeen.
In de discussie inzake samenwerking versus samengaan (fusie) moeten gemeenten altijd nagaan of de
samenwerking bijdraagt aan de versterking van de gemeentelijke bestuurskracht en/of het aanpakken van
maatschappelijke -en/of gemeente overschrijdende problemen. De kernvraag is of de samenwerking in
dienst staat van de gemeente of de gemeente in dienst van de samenwerking is (doel op zich geworden?).
Er is ook een grens aan het aantal samenwerkingsverbanden die een gemeente kan aansturen en kan
controleren. Men dient zich ook af te vragen of er wel een voldoende robuuste organisatie achterblijft in de
gemeente voor het uitvoeren van de resterende taken en het kunnen regisseren van de uitgeplaatste taken.

In de situatie waarin het collegiaal besturen lastig is geworden van de gemeente en de taken versnipperd
zijn geworden, vanwege de vele samenwerkingsverbanden met telkens andere deelnemers, de
democratische controle moeilijker en de ambtelijke organisatie onvoldoende robuust is geworden, kan het
gemeentebestuur zich afvragen of herindeling/fusie een betere optie is om tot schaalvoordelen en
vergroting van de bestuurskracht te komen. Een bestuurskrachtmeting kan hier inzicht in geven.
Voorts dient men zich af te vragen of de vele samenwerkingsverbanden een toekomstbestendige structuur
oplevert voor de gemeente, een reductie van de complexiteit bereikt en nieuwe ontwikkelingen toelaat.
Bijvoorbeeld op gebied van de dienstverlening (de overheid heeft antwoord op alle vragen van de burger).
Bestuurskrachtmeting.
Zoals hiervoor is vermeld, kan de noodzaak ontstaan om te gaan fuseren met één of meerdere
(buur)gemeenten. Een degelijke bestuurskrachtmeting van de gemeente en die van haar fusiepartner(s) kan
dit aantonen. Voorts dient ook de bestuurskracht van de nieuwe gemeente te worden gemeten om te
voorkomen dat de nieuwe gemeente, indien voortkomend uit zwakke gemeenten, ook onvoldoende
bestuurskracht zal bezitten.
De definitie van de bestuurskrachtmeting.
De mate waarin de gemeente in staat is effectief en efficiënt haar maatschappelijke taken te vervullen in de
rol van dienstverlener, bestuur, interne organisatie en als participant in het openbaar bestuur. De gegevens
uit de meting worden vergeleken met landelijke normen, benchmark gegevens, ervaringen en de
maatschappelijke opgave van de gemeente.

De bestuurskrachtmeting betreft:
 Bestuur. Criteria zijn: herkenbaarheid, eenheid van beleid, slagvaardigheid, daadkracht, mate van
regievoering, relatie college – raad, verdeling verantwoordelijkheden, communicatie, betrokkenheid
van de burgers;
 Dienstverlener. Criteria zijn: periodieke beoordeling van de kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie, tijdige
uitvoering taken, de beoordeling van de ‘klanten’, aanwezigheid van passend voorzieningenniveau;
 Participant openbaar bestuur. Mate van samenwerking met andere gemeenten, met de regio,
provincie, rijk en internationale verbanden. De mate van sturing en controle op beleidsagenda’s van
de andere overheden. Het vermogen om zelfstandig taken uit te voeren. Volwaardige speler te zijn
in het veld met andere overheden;
 Interne organisatie. Beschikbaarheid van voldoende personeel en het vermogen adequaat te
reageren op de belangrijkste beleidsdoelstellingen, de mate van meetbaarheid van de
beleidsdoelstellingen en verantwoordelijkheden. Regelmatige terugkoppeling beleid (korte – lange
termijnvisie), toetsing voortgang en effectiviteit van het beleid en uitvoering, aansluiting formatie
aan de beleidsdoelstellingen. Vermogen om adviezen te voorzien van inhoudelijke waardeoordeel.
Inzicht in de financiële middelen en mogelijkheden, en in ‘control’ zijn.
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Bijlage 6.

Afwegingsmodel fusie.
Wegingsfactoren:

0 = voldoet niet;

1 = voldoet;

2 = goed;

3 = uitstekend

Varianten

Afwegingscriteria
A

B

C

D

Enz.

Voldoet aan de
uitgangspunten onder
2.4.1
Voldoet aan de
randvoorwaarden
onder 2.4.2
Bestuurskracht
Regionale opgaven
Financieel perspectief
Urgentie
Duurzaamheid (in tijd)
nieuwe gemeente
Interne samenhang
nieuwe gemeente
Evenwichtige regionale
verhoudingen
Uitkomst referendum
bevolking

Totale score
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Bijlage 7.

Toelichting op het begrip Regiegemeente.
Samenwerkingsverbanden kunnen voor de vele uitdagingen van de gemeente een oplossing zijn en hoeft
zich niet te beperken tot de ‘harde’ uitvoerende taken, maar kunnen zich ook uitstrekken sociaal
maatschappelijke-, economische- en culturele taken. Naast samenwerken met andere gemeenten, kan ook
een aantal uitvoeringstaken worden uitbesteed aan publieke- en/of private partijen d.m.v. een
overeenkomst, contract of het oprichten van een stichting, naamloze vennootschap en dergelijke.
Op deze wijze worden veel taken van de gemeente overgebracht naar andere partijen en ontstaat er op
termijn op organische wijze een regiegemeente. De overgebleven organisatie moet samen met het bestuur
de regie voeren over de uitgeplaatste en uitbestede taken. De gemeente blijft verantwoordelijk voor goede
uitvoering van haar taken, ook als die taken worden uitgevoerd door andere partijen. Het waarborgen van
de bestuurskracht is en blijft uitgangspunt. De overgang naar een regiegemeente kan gebruikt worden om te
komen tot een kleinere overheid door verzelfstandiging en het uitbesteden van gemeentelijke
uitvoeringstaken, en kan goed ingepast worden in ‘Het Nieuwe Werken’.
Definitie regiegemeente:
Dat is een gemeente die een klein deel van haar taken (primaire taken) nog zelf uitvoert en het grootste deel
van haar taken heeft ondergebracht bij samenwerkingsverbanden, centrumgemeente, instellingen,
verzelfstandigde eenheden en marktpartijen. De gemeente regiseert alle in- en uitgaande informatiestromen
en diensten zodanig dat de dienstverlening aan haar burgers en bedrijven wordt gewaarborgd.
Vormen van regie:
Er is een netwerk van actoren en diversiteit aan partijen die gezamenlijk de lokale samenleving vormgeven.
Vormen zijn: - regie over uitbestede taken;
- regie over instellingen en activiteiten waaraan de gemeente financieel bijdraagt;
- regie over publiek private samenwerking (PPS);
- regie over activiteitenprogramma’s van de gemeente;
- regie op uitvoering van beleid;
- regie op integraliteit van beleid, ketens, netwerken en processen.
Aanpassing organisatie:
De inrichting van een regiegemeente heeft dusdanige invloed op de interne werkwijze dat de eisen aan de
medewerkers veranderen. De managers en bestuurders worden netwerkmanagers en netwerkbestuurders.
De andere omgang met externe partijen en burgers vereist andere vaardigheden en competenties van
medewerkers, managers en bestuurders (o.a. regisseurskwaliteiten, inhoudelijke expertise,
sturingsbewustzijn, contractmanagement e.d.).
Transformatie van de organisatie:
- van aanbodsturing naar vraagsturing naar co-creatie;
- van productgedreven naar klantgedreven activiteiten;
- van klantvriendelijk naar klantgericht naar klantsturing;
- van productaanbod naar oplossingen vanuit klantperspectief, enz.
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Bronnen:
Diverse stukken van de VNG, zoals:
Handboek Slim samenwerken;
VNG boekje Samenwerken.
Diverse stukken van het Rijk, zoals:
Beleidskader gemeentelijke herindeling van het Rijk;
Handleiding gemeentelijke herindeling;
Plussen en Minnen Wgr.
Rapport samenwerking in beweging van Deloitte;
Uitwerking motie verbonden partijen gemeente Bergen (NH);
Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum 2030;
Strategische visie gemeente Medemblik;
Eindrapport bestuurskrachtmeting gemeente Alblasserdam;
Regionale partnerschap leiderschap enz. gemeente Leiden;
Diverse andere openbare stukken over samenwerking en fusie.

Opsteller: H.J. de Leeuw
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