Contactpersoon: mw. A.T. Ter Horst-Eelman
Afdeling/Team: Strategie & Beleid
E-mail:
post@heerhugowaard.nl

Ons kenmerk:
Zaaknummer:

Bij20-264
Cbb200224

RAADSINFORMATIEBRIEF
Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Raadsinformatiebrief Voortgang bestuursopdracht Berenschot “uitwerken
scenario uitvoeringsarrangement van de Participatiewet’’.
Cbb200224 Raadsinformatiebrief Voortgang bestuursopdracht Berenschot“uitwerken scenario
uitvoeringsarrangement van de Participatiewet
Heerhugowaard, 23 april 2020
Onderwerp:

Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De voortgang van de bestuursopdracht Berenschot naar aanleiding van besluitvorming in de
colleges.
Inleiding
U bent als Raad recentelijk geïnformeerd over de bestuursopdracht: “uitwerken scenario voor het
toekomstige uitvoeringsarrangement van de Participatiewet in de regio”. Doel van deze
bestuursopdracht is om een uitvoeringsscenario neer te leggen dat recht doet aan de gedeelde
ambitie van de betrokken portefeuillehouders. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over
de verdere voortgang van de opdracht naar aanleiding van de besluitvorming in de colleges.
Kernboodschap
De colleges van Heerhugowaard, Castricum, Langedijk, Heiloo en Alkmaar hebben ingestemd
met de opdrachtverlening aan Berenschot.
Op 7 april 2020 heeft het college van Bergen besloten niet in te stemmen met de uitvoering van
deze bestuursopdracht. Het college van Bergen heeft haar besluit als volgt toegelicht in een
digitale nieuwbrief aan de gemeenteraad van Bergen:
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“Wij zijn tevreden over de huidige vorm van dienstverlening en samenwerking tussen WNK,
Haltewerk en de BUCH werkorganisatie. Op dit moment is er onvoldoende nut en noodzaak voor
een onderzoek dat zou leiden tot een verregaande regionale samenwerking”.
Aldus, een citaat uit de digitale raadsinformatiebrief nummer 4 van 8 april 2020. Zie bijlage (Bij20265).
Dit besluit en de toelichting in de nieuwsbrief hebben de portefeuillehouders van Alkmaar,
Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk verrast. Als leden van het Algemeen Bestuur
WNK hebben zij aan het college van Bergen hun teleurstelling hierover geuit, zo ook hun
verbazing omtrent de communicatie hierover.
Vervolg
Nu de colleges van de gemeenten van Alkmaar, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk
hebben ingestemd met de bestuursopdracht, gaan deze colleges gezamenlijk verder op de
ingeslagen route, in de overtuiging dat de opgaven waar we zowel inhoudelijk als financieel voor
staan, juist op deze wijze kunnen worden aangepakt. Daarnaast vindt nader bestuurlijk overleg
met het college van Bergen plaats om te onderzoeken hoe gezamenlijk toch weer de draad hierin
op te pakken.
Bijlage(n)
(Bij20-265) Digitale raadsinformatiebrief nummer 4 van 8 april 2020 aan gemeenteraad Bergen
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