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Gevraagde besluiten:
1.

2.
3.

de ARHI-gelden, nadat deze zijn toegekend, op te laten nemen in de begrotingen van de
gemeente Langedijk, gemeente Heerhugowaard en de werkorganisatie Langedijk en
Heerhugowaard;
alle baten en lasten m.b.t. de bestuurlijke fusie centraal te administreren in de financiële
administratie van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard;
de aanvraag en toetsingskaders op basis waarvan dekking vanuit de ARHI-gelden aangevraagd
en beoordeeld worden, vast te stellen.

Inleiding
Het managen van de financiën met betrekking tot. de bestuurlijke fusie is van groot belang, door een
transparant beeld te creëren kunnen er open gesprekken gevoerd worden en financieel onderbouwde
afwegingen gemaakt worden. De te ontvangen ARHI-gelden worden ingezet om frictiekosten op te
vangen.
Beoogd resultaat
De ARHI gelden zijn zichtbaar en controleerbaar in de begrotingen en de realisatie hiervan.
Argumenten
1.

Incidenteel financieel effect
De incidentele bijdrage, de ARHI gelden, vanuit het Rijk voor frictiekosten komt in totaal uit op
€ 7,7 miljoen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Jaar

Heerhugowaard

Langedijk

Totalen

2021

€

750.000,00

€

750.000,00

€ 1.500.000,00

2022

€

1.247.000,00

€ 1.247.000,00

€ 2.494.000,00

2023

€

623.500,00

€

623.500,00

€ 1.247.000,00

2024

€

623.500,00

€

623.500,00

€ 1.247.000,00

2025

€

623.500,00

€

623.500,00

€ 1.247.000,00

€

3.867.500,00

€ 3.867.500,00

€ 7.735.000,00

De incidentele bijdrage vanuit het Rijk, de zogeheten ARHI-gelden, worden pas opgenomen in
de begrotingen van de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk en de WLH, nadat deze zijn
toegekend.

2.

Beheersing financiële middelen
De voorgestelde inrichting is dat de ontvangen ARHI-gelden en andere budgetten gereserveerd
voor de bestuurlijke fusie niet opgaan in de overige grote geldstromen van de beide gemeenten.
De ontvangen ARHI-gelden en andere budgetten gereserveerd voor de bestuurlijke fusie worden
apart geadministreerd in de WLH en ingezet voor de gekozen doeleinden.

3.

Toetsingskaders ARHI-gelden
De te ontvangen ARHI-gelden worden ingezet om frictiekosten op te vangen. Hieronder de
toetsingskaders in welke situaties de ARHI-gelden als dekking ingezet kunnen worden.
Werkzaamheden die in aanmerking komen voor dekking vanuit de ARHI-gelden betreffen altijd
werkzaamheden die zonder de bestuurlijke fusie niet/nooit uitgevoerd hadden hoeven worden. Er
wordt een tijdvak meegegeven omdat de ARHI-gelden per jaar uitgekeerd worden en de
bedragen per jaar verschillen.

ARHI-gelden budget in 2021
Kosten die direct gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van de bestuurlijke fusie, en vóór 1 januari
2022 afgerond moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn:
Advieskosten over hoe het herindelingsproces loopt tussen de gemeente, provincie en het Rijk.
Dit advies had zonder bestuurlijke fusie nooit ingekocht hoeven worden en is wel cruciaal voor de
fusie per 1 januari 2022.
Werkzaamheden die bijdragen aan behoorlijk bestuur van de nieuwe gemeente Dijk & Waard
zoals het opstellen van een begroting, inrichting rekenschema, harmoniseren van de belastingen leges verordening, het harmoniseren van de financiële verordening, treasury werkzaamheden,
omgevingsverordeningen en werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden zodat de
dienstverlening naar de burger toe goed blijft.
ARHI-gelden budget in 2022 t/m 2025
Kosten die direct gerelateerd zijn aan werkzaamheden van de bestuurlijke fusie maar waarvan deze
niet vóór 1 januari 2022 afgerond hoeven te zijn. Denk hierbij aan het door ontwikkelen van
geharmoniseerde werkprocessen of beleid.
ARHI-gelden en inhuur medewerkers
Doordat de bestuurlijke fusie enorm veel werk met zich meebrengt, kan het noodzakelijk zijn om
externe medewerkers in te huren. De externe medewerker kan ingehuurd worden om; reguliere
werkzaamheden op te vangen, zodat de vaste medewerker zich kan richten op fusie gerelateerde
werkzaamheden. Soms is een fusie gerelateerde opdracht zo vakinhoudelijk dat het nodig is externe
expertise in te huren, dit omdat de kennis en kunde niet (voldoende) in huis is. In beide gevallen kan
er een aanvraag ingediend worden voor dekking vanuit de ARHI-gelden.
Kanttekeningen
1.

Niet opnemen in de begrotingen van Langedijk, Heerhugowaard en de WLH
Zonder duidelijke kaders, bestaat de kans dat de (incidentele) financiële middelen bedoeld voor
frictiekosten opgaan in de grote algemene geldstromen.

Uitvoering en monitoring & evaluatie
De raad wordt via de normale P&C cyclus geïnformeerd.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Juridisch
Niet van toepassing.
Financiën
Er zijn geen financiële gevolgen.
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Preventief toezicht
 Ja, Omdat het een besluit tot vaststelling van een begrotingsonderdeel betreft.
 Nee
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Niet van toepassing.
Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Langedijk

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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L.A.M. Kompier
burgemeester
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Raadsbesluit

Agendanummer
Onderwerp

:
:

Financieel management m.b.t. de bestuurlijk fusie

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 februari 2021, nummer 19;
gelet op het bepaalde in hoofdstuk XIII, artikel 189 van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
vaststellen van:
d.
2.
3.

de ARHI-gelden, nadat deze zijn toegekend, op te laten nemen in de begrotingen van de
gemeente Langedijk, gemeente Heerhugowaard en de werkorganisatie Langedijk en
Heerhugowaard;
alle baten en lasten m.b.t. de bestuurlijke fusie centraal te administreren in de financiële
administratie van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard;
de aanvraag en toetsingskaders op basis waarvan dekking vanuit de ARHI-gelden aangevraagd
en beoordeeld worden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 maart 2021.
de raadsgriffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier

