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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Inleiding
Op 26 februari a.s. ligt in de raden van Heerhugowaard en Langedijk een principebesluit voor
waarin de colleges de opdracht krijgen een herindelingsontwerp te maken. Een belangrijk aspect
van dit herindelingsontwerp is draagvlak zoals ook door u nadrukkelijk is benoemd. De
herindeling moet worden gesteund door (een meerderheid van) de inwoners, maatschappelijke
organisaties en ondernemers van Langedijk en Heerhugowaard en door zoveel mogelijk
betrokken gemeenten en de provincie Noord-Holland. In het raadsvoorstel is toegezegd dat u
nog informatie ontvangt over de aanpak van de consultaties. Deze brief geeft deze informatie.
Separaat informeren wij u nog over de communicatiestrategie.
Opvattingen fracties
Om invulling te geven aan de consultaties voor het herindelingsontwerp, is Berenschot in gesprek
gegaan met de raadsfracties in Heerhugowaard en Langedijk. Berenschot heeft gevraagd naar
gewenste doelen en kaders, welke partijen betrokken en geraadpleegd dienen te worden, op
welke wijze dit zou moeten gebeuren en hoe de verschillende kernen in de gemeenten een plek
te geven in het proces. Ook is gevraagd naar mogelijke risico’s van het consultatie- en
draagvlakproces. Dit heeft geleid tot een overzicht aan wensen en een palet aan ideeën voor de
consultaties.
Wensen van de raadsfracties
De raden van Heerhugowaard en Langedijk hebben de volgende wensen meegegeven:
- Helderheid over doelen en kaders:
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o
o
o

o
o
o

Houd het simpel en nuchter;
Er moet een gedragen beeld ontstaan welke waarde de nieuwe gemeente heeft;
Verwachtingenmanagement is belangrijk, oftewel duidelijkheid over wat er
gebeurt met de opgehaalde input, inclusief hoe belangenafweging plaatsvindt
indien wensen van stakeholders uiteenlopen;
Stakeholders moeten goed geïnformeerd zijn;
Op een laagdrempelige manier beschikbaar zijn voor vragen;
Er moet een nieuwe naam worden gekozen voor de gemeente. Bewoners dienen
daarbij betrokken te worden.

-

Stakeholders:
o De belangrijkste stakeholders zijn de inwoners, bedrijven en ondernemers
(bedrijfskringen, LTO (Land- & Tuinbouworganisatie)) en maatschappelijke (sport)
verenigingen.

-

Kernen:
o De consultaties van inwoners (en mogelijk ook verenigingen en maatschappelijke
organisaties) dienen per kern te worden georganiseerd;
o In Langedijk moet inzicht worden gegeven in het huidig kernenbeleid van
Heerhugowaard;
o De kernen (van Langedijk en Heerhugowaard) houden nog steeds hun eigen
naam.

-

Wijze van betrekken en raadplegen:
o Raadsleden worden betrokken bij het consultatieproces;
o De volgorde is belangrijk: eerst goed informeren en daarna vragen om input;
o Er moet zowel ingezet worden op online als offline informatievoorziening;
o Bij evenementen moet de al bestaande verbinding tussen gemeenten een plek
krijgen.

-

Over het proces:
o Het is een optie om een raadswerkgroep, al niet gezamenlijk met Langedijk en
Heerhugowaard op te zetten;
o De commissie Meespraak en Communicatie van de raad in Heerhugowaard is
ook bezig met het betrekken van inwoners. Hier kan samen mee worden
opgetrokken.

Palet aan middelen voor consultaties
De volgende middelen zijn door de diverse fracties gesuggereerd:
- Informatie in huis-aan-huisbladen (niet eenmalig, maar telkens terugkerend).
- Huis-aan-huisbrief (nadrukkelijk: op naam, niet ’aan de bewoners van dit huis’).
- Social media (met name Facebook).
- Inwonersavonden in ‘wereld café-model’
- Nieuwsbrief
- Enquête. Gewezen werd op de goede ervaringen in Heerhugowaard rond het profiel van
de nieuwe burgemeester.
- Gebruik maken van reeds bestaande digitale burgerpanel Heerhugowaard.
- Aanwezigheid op winkelcentra (wordt echter verschillend over gedacht; mensen zouden
dit wellicht niet op prijs stellen, doorlopen. Goede koffie van een barista helpt).
- Speciale bijeenkomst jongerengemeenteraad
- Prijsvraag naar de naam
- Cityrun
Uitvoering van consultaties
Zodra beide raden eind februari een principebesluit hebben genomen, gaat het college aan de
slag met consultaties voor het herindelingsontwerp. De suggesties van de wensen en middelen
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van de raad vormen voor het college de basis. Het college betrekt de raad gedurende het
consultatieproces.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase

