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RAADSINFORMATIEBRIEF
Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief Bestuurlijke fusie, draagvlakonderzoek en planning
Cbb Raadsinformatiebrief Bestuurlijke fusie, representatieve meeting
Heerhugowaard, 23 mei 2019
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De stand van zaken van de bestuurlijke fusie, en dan in het bijzonder het draagvlakonderzoek en
de planning van het herindelingsontwerp.
Inleiding
De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zijn van plan te gaan fuseren. In 2020 vindt een
ambtelijke fusie plaats en volgens plan volgt in 2022 een bestuurlijke fusie. De verkenningen en
voorbereidingen zijn momenteel in volle gang conform uw besluit van 26 februari 2019. Eén van
de aspecten waarop de raad zijn vervolgbesluitvorming baseert (zie Vervolg) is het inzicht in het
draagvlak onder de bevolking. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben de
fusieplannen in de afgelopen maanden gepresenteerd aan en besproken met inwoners tijdens
speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomsten. Daarbij bleek dat met name bij de bezoekers
van deze bijeenkomsten in de kernen Sint Pancras en Koedijk niet iedereen achter de fusie staat.
Kernboodschap
Om een breed en representatief beeld te geven van het draagvlak voor de fusieplannen en de
argumenten die daarbij een rol spelen, hebben de colleges van Heerhugowaard en Langedijk
besloten een draagvlakonderzoek uit te laten voeren in de kernen Sint Pancras en Koedijk.
Hiervoor hebben zij I&O Research de opdracht gegeven voor een representatieve meting onder
alle inwoners van 18 jaar en ouder in deze kernen. Deze meting maakt onderdeel uit van de
consultaties van de inwoners en wordt betrokken bij uw besluitvorming over het
herindelingsontwerp.
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Ter ondersteuning van het onderzoeksteam van I&O Research is er een ambtelijke
begeleidingsgroep ingesteld, waarin beide gemeenten zijn vertegenwoordigd en die als dagelijks
opdrachtgever zal optreden.
Vanwege de tijd die nodig is om de meting zorgvuldig uit te voeren en deze resultaten te
betrekken bij het herindelingsontwerp kan de planning, om het herindelingsontwerp op 10 juli in
de raden te laten vaststellen, niet meer worden gehaald. Na de behandeling van het
raadsvoorstel over het herindelingsontwerp in juli sturen de colleges dit reeds naar beide
gemeenteraden. De behandeling en vaststelling van het herindelingsontwerp door uw raad
verschuift naar september.
Consequenties
Dit voorstel heeft tot gevolg dat u op de hoogte bent van het draagvlakonderzoek en de planning
van het herindelingsontwerp.
Communicatie
Over de inhoud van deze raadsinformatiebrief heeft afstemming plaatsgevonden met het college
van Langedijk. In week 22 komt er een gezamenlijk persbericht over de representatieve meting,
die in week 23 van start gaat voor de inwoners van 18 jaar en ouder in de kernen Sint Pancras
en Koedijk.
Vervolg
In juli neemt het college een besluit over het herindelingsontwerp, waarin de resultaten van het
draagvlakonderzoek, inclusief de representatieve meting, worden betrokken. Hierna ontvangt u
het raadsvoorstel over het herindelingsontwerp. De behandeling en vaststelling van het
herindelingsontwerp door uw raad verschuift naar een extra raadsvergadering op 25 september
2019.
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