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Verslag overleg colleges van burgemeester en wethouders van
Heerhugowaard en Langedijk op 17 oktober 2017.
Onderwerp:
Ambtelijke fusie
Aanwezig:
De colleges en gemeentesecretarissen van Heerhugowaard en Langedijk, met uitzondering van
wethouder Dickhoff.

Burgemeester Blase meldt dat wethouder Dickhoff i.v.m. privéomstandigheden verhinderd is het
overleg bij te wonen. Er volgt een korte voorstelronde.
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Na een schets van de context rond het overleg door burgemeester Hoekema en wethouder
Nieuwenhuizen, wordt door eerstgenoemde aangegeven dat het college van Langedijk besloten
heeft om nogmaals in gesprek te gaan met de colleges van Alkmaar en Heerhugowaard.
Daarvoor is een drietal randvoorwaarden geformuleerd die door het college van Langedijk worden
gehanteerd bij de verdere besluitvorming over een ambtelijke fusie. Insteek van onderhavig overleg
is te vernemen wat de reactie van het college van Heerhugowaard hierop is.
De uitkomsten van de gesprekken met de colleges van Alkmaar en Heerhugowaard worden
uiteindelijk vertaald naar een voorstel aan de raad.
Burgemeester Blase geeft aan dat naar het oordeel van het college van Heerhugowaard uit de
raadsmemo van 1 augustus jI. duidelijk kan worden afgeleid welke keuze kan worden gemaakt.
Wethouder Nieuwenhuizen geeft aan dit standpunt te begrijpen, echter de situatie in Alkmaar lijkt
op dit punt toch diffuus en daarom is het wenselijk ook met het college van die gemeente een
vervolgoverleg te entameren. Er moet overigens wel ‘vaart in het proces’ blijven.
Burgemeester Blase geeft aan dat de sfeer van het vorige gesprek tussen de colleges er een was
van gelijkwaardigheid. Hij vraagt in dit verband hoe nu de aanduiding ‘Randvoorwaarde’ moet
worden gelezen.
Wethouder Nieuwenhuizen geeft aan dat die aanduiding gezien moet worden als een
afwegingskader voor het college van Langedijk zelf bij de verdere besluitvorming. In relatie tot een
gezamenlijk te doorlopen traject kunnen de geformuleerde randvoorwaarden geduid worden als
uitgangspunten.
V.w.b. randvoorwaarde 1 geeft burgemeester Blase aan dat Heerhugowaard in cocreatie wil
toewerken naar een entiteit zoals geduid bij deze voorwaarde. Gezamenlijk wordt geconcludeerd
dat mogelijke fiscale aspecten daarbij niet leidend moeten zijn gelet op het feit dat die continu
onderhevig zijn aan veranderingen. Eveneens gezamenlijk wordt het standpunt ingenomen dat het
ook niet wenselijk is de ambtelijke fusieorganisatie gelijk een taakstelling mee te geven.
Burgemeester Blase geeft aan dat Heerhugowaard zich aansluit bij de tekst zoals geformuleerd
onder randvoorwaarde 2. Om te voorkomen dat een ambtelijke fusie alleen leidt tot een opgetuigde
uitvoeringsorganisatie en het aspect bestuurskracht daardoor onvoldoende tot zijn recht komt, is
politiek-bestuurlijke beleidsafstemming eveneens opportuun. Processen binnen de fusieorganisatie
zijn c.q. moeten daarop worden afgestemd.
V.w.b. randvoorwaarde 3 geeft burgemeester Blase aan dat Heerhugowaard zich ook hierachter
schaart. Bewust is tot op heden gekozen voor een niet offensieve benadering maar tegelijkertijd wil
ook Heerhugowaard de ogen niet sluiten voor de toekomst. Door uiteenlopende factoren kunnen
de politiek-bestuurlijke opgaven aan verandering onderhevig zijn en kunnen zowel intern als extern
leiden tot een herbezinning.
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Wethouder Nieuwenhuizen oppert dat de uitkomsten van de gesprekken met Alkmaar en
Heerhugowaard aanleiding kunnen zijn voor het houden van een aantal vervolgonderzoeken.
Wethouder Oude Kotte stelt dat Heerhugowaard geen behoefte (meer) heeft aan vervolgonderzoek
en ziet graag dat nu op korte termijn tot een keuze wordt gekomen.
Hij herhaalt dat een ambtelijke fusie tussen de drie gemeenten wat Heerhugowaard betreft niet aan
de orde is.
Burgemeester Blase sluit hierop aan door aan te geven dat uitstel tot na de komende
gemeenteraadsverkiezingen voor Heerhugowaard geen optie is.
De wijze waarop Heerhugowaard zich tot op heden heeft opgesteld richting Langedijk vraagt naar
hen toe nu om duidelijkheid. Daarbij wordt de verwachting uitgesproken dat Langedijk de goede
beslissingen neemt.
Burgemeester Hoekema geeft aan dat het streven erop is gericht de raad van Langedijk voor 1
januari 2018 een besluit te laten nemen over met welke tusiepartner het raadsbesluit van 18 april jI.
zal worden uitgevoerd. Ook de provincie verwacht een dergelijk besluit op die termijn. Hij spreekt
begrip uit voor de opmerkingen en zorgen van Heerhugowaard inzake de duur van dit proces.
De schriftelijke reactie van het college van Heerhugowaard op de brief van het college van
Langedijk van 11 oktoberji. volgt op korte termijn.

