Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
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Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Op weg naar één ambtelijke fusie met behoud van politieke zelfstandigheid?
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) In den lande zijn er de afgelopen jaren al diverse ambtelijke fusies tot stand gekomen.
Is het college bereidt een globaal oriënterend onderzoek te doen naar de voor- en
nadelen van een dergelijke ambtelijke fusie voor de gemeente Wijk bij Duurstede?
Ziet het college de meerwaarde in van het samenvoegen van de ‘Wijkse’ organisatie
met één of meerdere ambtelijke organisaties? Kan het college uitsluitsel geven over
de optie ‘ambtelijke fusie’ voordat de discussie over gemeentelijke samenwerking
begin volgend jaar wordt voortgezet?
2) Is het onderwerp ‘ambtelijke fusie’ in onze regio al eens aan de orde geweest
(behoudens de samenwerking met de gemeente Bunnik)?
3) Welke gemeenten zijn eventuele partners voor de gemeente Wijk bij Duurstede? Is
het college bereidt met hen in overleg te treden om het onderwerp ‘ambtelijke fusie’
op de gezamenlijke agenda te zetten?
4) Deelt het college de randvoorwaarde van de PCG dat het bij het eventuele onderzoek
‘slechts’ gaat om een ambtelijke fusie en dat de deelnemende gemeenten hun
politieke zelfstandigheid behouden?
Toelichting:
De PCG heeft diverse keren de onderwerpen ‘gemeentelijke samenwerking’ en
‘bestuurskrachtonderzoek’ aangesneden. Inmiddels is de toezegging gedaan dat deze
onderwerpen op de agenda staan voor het 1e kwartaal 2012. De PCG wil het middels deze
schriftelijke vragen dan ook over een andere boeg gooien…
De huidige (financiële) problemen van de gemeente zijn bekend en deze problemen vragen
om bijzondere maatregelen. Een van deze maatregelen houdt in dat de ambtelijke organisatie
door een efficiëntere werkwijze kleiner kan worden. In de meerjarenbegroting is hiervoor een
bezuiniging ingeboekt die oploopt tot bijna € 1 mln. in 2015. Vooropgesteld: de PCG staat
volledig achter deze ingeslagen weg!
Ondertussen draait de wereld om ons heen door en bijna alle gemeenten kampen met
dezelfde bijzondere problemen als Wijk bij Duurstede. Er zijn gemeenten die bijzondere
maatregelen inzetten! Eén van deze bijzondere maatregelen betreft ambtelijke fusie. Dit
houdt in dat twee of soms drie gemeenten samen één ambtenarenkorps hebben. De
gemeenten die inmiddels tot zo’n fusie hebben besloten (en dat zijn er vanaf 2008 al
diversen) denken dat het bundelen van krachten onder meer voordelen oplevert op financieel
en bestuurlijk gebied. Daarnaast worden er (efficiency) voordelen genoemd op het gebied
van dienstverlening, professionalisering, werkgeverschap e.d.
Al met al komt de PCG tot de conclusie dat een onderzoek naar het samenvoegen van het
Wijkse ambtenarenkorps met andere ‘korpsen’ de moeite meer dan waard is. Bij eventuele

partners kan gedacht worden aan omliggende gemeenten zoals Utrechtse Heuvelrug, Bunnik
en Houten. Maar misschien moet de horizon wel wat verruimd en verbreed worden…
Wat voor de PCG centraal staat is dat het ‘slechts’ om een ambtelijke fusie gaat, het mag
absoluut geen opmaat zijn voor een gemeentelijke herindeling. De betrokken gemeenten
blijven ten allen tijde politiek zelfstandig met een eigen gemeenteraad, een eigen college, een
eigen identiteit, een herkenbare eigen dienstverlening en een eigen beleid waarvoor de
gemeenten volledig zelf verantwoordelijk zijn. De geïntegreerde ambtelijke organisatie werkt
dus voor meerdere gemeenten en meerdere gemeentebesturen. De belangrijkste doelstelling
van de samenwerking is het verbeteren van de kwaliteit, het drukken van de kosten en het
verhogen van de efficiency. De PCG hoopt dat het college deze handschoen oppakt en een
onderzoek start. Bijzondere problemen vragen toch om bijzondere maatregelen?!
Hans Marchal/PCG

