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Op 18 januari is in de raadsvergadering tijdens het debat over de regiegemeente de motie over een
onderzoek naar een ambtelijke fusie in stemming gebracht. De stemmen staakten en daarom wordt op de
vergadering van 25 februari a.s. nogmaals over de motie gestemd.
Het college wil met deze memo de gemeenteraad informatie meegegeven ter ondersteuning van het
afwegen van dilemma's en het bepalen van een standpunt over de motie. In deze memo wordt daarom kort
uiteengezet hoe het college een ambtelijke fusie ziet in relatie tot een regiegemeente.
Een ambtelijke fusie kan onderscheiden worden in een volledige fusie en een gedeeltelijke fusie. Bij een
volledige ambtelijke fusie worden twee ambtelijke apparaten samengevoegd. Bij een gedeeltelijk fusie
wordt een deel, bijvoorbeeld de uitvoering, samengevoegd. Een gedeeltelijke fusie is geen onbekend
verschijnsel; een voorbeeld is de RID waarin sprake is geweest van een gedeeltelijke fusie. Er zijn meer
voorbeelden te noemen, zoals de BSR waar onze gemeentelijke belastingen zijn ondergebracht (inclusief
overgang van voormalige medewerkers).
Een volledige ambtelijke fusie gaat verder. Voor een volledige ambtelijke fusie is in de eerste plaats een
geschikte partner nodig. Zowel op bestuurlijk niveau als op ambtelijk niveau zijn in de afgelopen twee jaar
gesprekken gevoerd met omliggende gemeenten om af te tasten welke samenwerkingsvormen tot de
mogelijkheden zouden kunnen behoren. Dit heeft op operationeel niveau geleid tot een aantal
samenwerkingsverbanden (o.a. aanbesteding BOA met Utrechtse Heuvelrug), maar nog geen concrete
aanknopingspunten voor een volledige fusie. Het college blijft zowel bestuurlijk als ambtelijk in gesprek
met omliggende gemeenten om ook deze mogelijkheid te verkennen. Dit past in het project ‘onderzoek
naar ambtelijke fusie’ zoals genoemd in het aangenomen raadsvoorstel over de regiegemeente.
Tot slot wil het college benadrukken dat de ingezette weg naar een regiegemeente een ambtelijke fusie
niet in de weg hoeft te staan. Ook het ambtelijke organisatie van een regiegemeente kan fuseren.
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Het college neemt de mogelijkheid van een ambtelijke fusie actief mee in de verdere uitwerking het
raadsbesluit over de regiegemeente. Uiteraard zullen we u van de vorderingen actief op de hoogte houden.
Met vriendelijke groet,
Tjapko Poppens
portefeuillehouder bedrijfsvoering
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