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Sinds 201 2 bezint het gemeentebestuur van Langedijk zich op de
bestuurlijke toekomst. Ons college heeft dit traject met interesse
gevolgd. Er zijn inmiddels een aantal onderzoeksrapporten verschenen
waaruit blijkt dat Langedijk bestuurskrachtproblemen heeft en niets
doen geen optie is. Wij zijn in die zin dan ook verheugd dat u op 1 8
april jI. heeft besloten om de bestuurskracht van Langedijk te gaan
versterken door het aangaan van een ambtelijke fusie. Met dit besluit en
de daaruit voortvloeiende noodzakelijke vervolgstappen neemt u de
regie en is er na een aantal jaren van discussie en onderzoek, meer
duidelijkheid gekomen voor de inwoners, het maatschappelijk
middenveld, de bedrijven en de ambtelijke organisatie van Langedijk
over de in te zetten koers.
U heeft uw college opdracht gegeven om in gesprek te gaan met de
BUCH-gemeenten,Schagen, Alkmaar en Heerhugowaard om te
onderzoeken wie de partner wordt van Langedijk in dit ambtelijke
fusietraject, om vervolgens samen met deze partner de vorm en het
verdere traject te bepalen. Wij gaan er van uit dat u het, net zoals wij,
van belang vindt dat er voortgang blijft in dit proces. Vanuit dat belang
valt het ons op dat in het op 1 8 april jI. aangenomen amendement
concrete termijnen ontbreken waarop de benodigde vervolgbesluiten
over de partner, de vorm en het jaartal van realisatie van de ambtelijke
fusie genomen worden. Wij gaan er van uit dat hiervoor de periode tot
het einde van dit jaar wordt gebruikt ,zodat de jaren 2018 en 2019
benut kunnen worden voor het stapsgewijs invoeren van de ambtelijke
fusie. De ambtelijke fusie kan daarmee uiterlijk per 1januari 2020 een
feit zijn en dat is van groot belang voor de gemeente Langedijk, haar
inwoners, organisaties, bedrijven, ambtenaren als ook voor de regio
Alkmaar. Dit traject zullen wij om die reden met interesse volgen.
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Uitvoeringsregeling versterken bestuurskracht
De provincie staat gemeenten graag terzijde bij het versterken van de
bestuurskracht. Ons college heeft op dinsdag 11 apriljl. de nieuwe
uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland
201 7 vastgesteld. Eerder hebben wij u hierover per brief met kenmerk
928911/932567 geïnformeerd. De gemeente Langedijk zou in het
kader van het realiseren van de ambtelijke fusie gebruik kunnen maken
van deze regeling. Het betreft dan specifiek artikel 4, lid c van de
regeling, waarin staat dat subsidie kan worden verstrekt voor’ het
uitvoeren van een onderzoek naar de gewenste vorm of
samenwerkingspartner in verband met gemeentelijke herindeling of
samenwerking’. Wij willen u er wel op wijzen dat de subsidieaanvrager
verplicht is om bij de aanvraag tot vaststelling aan te geven op welke
wijze de ontvanger opvolging zal geven aan de conclusies en
aanbevelingen van het gesubsidieerde onderzoek! advies. Deze
voorwaarde is opgenomen zodat we er zeker van zijn dat onze
provinciale middelen ook leiden tot daadwerkelijke
bestuurskrachtversterking. Meer informatie over deze regeling vindt u
op onze website:
https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen.
U kunt dan doorklikken op de link ‘Versterken bestuurskracht Noord
Holland 201 7’
Wij wensen u veel succes bij de verdere besluitvorming in dit jaar en de
implementatie vanaf 201 8. Wij zien dit traject belangstellend tegemoet.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

oinciesecretaris

R.Mi’gkamp

J.1,7.

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten
van het college dat met dit onderwerp is belast.
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