MOTIE
Onderwerp: Afronding 1e fase ambtelijke fusie
Ingediend door: GroenLinks
De raad van de gemeente Langedijk, in de vergadering bijeen op 18 september 2018

Gelezen:
 Het raadsvoorstel gedateerd 28 augustus 2018,
 Het door de beide OR-en op 7 augustus 2018 gegeven advies,
 De “Visie van de vereniging dorpsraad Sint Pancras op het fusieproces van de
gemeente Langedijk” dd. 24 augustus 2018,
 Het Haalbaarheidsonderzoek ambtelijke fusie Heerhugowaard-Langedijk dd. 20 juni
2018, opgesteld door bureau Berenschot.
 De brief “Uitnodiging gesprek regionale samenwerking” van de Gemeente Alkmaar
dd. 11 september 2018
Constaterende dat:
1. De gemeenteraad van Langedijk op basis van het rapport “Toekomstoriëntatie
gemeente Langedijk” opgesteld door bureau Berenschot gedateerd 17 maart 2017
in haar vergadering op 18 april 2017 heeft besloten een keuze te maken voor een
ambtelijke fusie1;
2. De gemeenteraad van Langedijk op 12 december 2017 heeft besloten om een
onderzoek te starten naar de haalbaarheid van een ambtelijke fusie met de
gemeente Heerhugowaard;
3. De eindconclusie van het Haalbaarheidsonderzoek is dat “de samenwerking
haalbaar is”2;
4. Uit de overige conclusies van het Haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de synergieeffecten van een ambtelijke fusie met Heerhugowaard minder groot zullen zijn dan
verwacht; (mede omdat er reeds vergaand wordt samengewerkt)
5. Er in het raadsvoorstel gedateerd 28 augustus wordt voorgesteld “In het licht van de
uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek het college tevens opdracht te geven
onderzoek te doen naar een bestuurlijke fusie”.
6. Bij een bestuurlijke fusie de uitgangspunten over de kernen in de huidige gemeente
Langedijk zoals die door de gemeenteraad eerder verwoord zijn onder het
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Zie voor de integrale tekst van het amendement bijlage 1
Zie voor de overige door bureau Berenschot in het Haalbaarheidsonderzoek getrokken conclusies bijlage 2

containerbegrip “eigenheid”3 in het gedrang komen, tenzij daarover met
toekomstige fusiepartner(s) bindende afspraken gemaakt worden.
Overwegende dat:
1. Er breed maatschappelijk, ambtelijk en politiek draagvlak aanwezig is om de
ambtelijke fusie met Heerhugowaard verder vorm te geven;
2. Burgers en ambtelijke staf aangeven als direct belanghebbenden in het vormgeven
van het vervolgproces betrokken te willen worden;
3. Het wenselijk is voorafgaand aan te maken afspraken over een bestuurlijke fusie,
afspraken te maken over voorwaarden en over het behoud van “eigenheid” van de
(dorps)-kernen in Langedijk.
Verzoekt het college van B&W om bij het uitvoeren van besluit 5, “onderzoek naar een
bestuurlijke fusie”, de volgende aspecten mee te nemen:
1. Te onderzoeken welke mogelijke fusiepartners bereid zijn afspraken te maken over
het behoud van de in bijlage 3 genoemde begrippen over “eigenheid” op basis van
het opstarten door beide of meer gemeentes van een fusieproces conform de Wet
arhi4,
2. Gelijk aan het moment waarop het raadsvoorstel waarin de resultaten voor het
bedrijfsplan worden behandeld, een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen
waarin uitspraak gevraagd wordt over het vervolgtraject,
3. De inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te betrekken en de
raad regelmatig doch tenminste iedere reguliere raadsvergadering van de
voortgang op hoofdlijnen op de hoogte te houden.
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Bijlagen:
1. Amendement dd. 18 april 2017.
2. Conclusies bureau Berenschot in het Haalbaarheidsonderzoek
3. Woorden en begrippen die samenhangen met “eigenheid”
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Zie voor een verdere uitwerking van het begrip “Eigenheid” bijlage 3
Wet arhi, link naar info over Wet arhi
5
link naar Herindelingsadvies Haarlemmerliede en Spaarnwoude met Haarlemmermeer
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