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Onderwerp:

Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De reactie van het college op uw werkconferentie ‘sturing op grote projecten’.
Inleiding
U heeft 9 december 2020 een werkconferentie gehouden over ‘sturing op grote projecten’. Onze
werkorganisatie heeft met uw griffie deze werkconferentie in uw opdracht voorbereid.
Vertegenwoordigers van het college waren daar ook bij aanwezig. De consultants van APPM
hebben de werkconferentie begeleid.
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Kernboodschap
Wij hebben in onze vergadering van 9 maart besloten de adviezen van de Rekenkamer en de
aanbevelingen van APPM over te nemen en ze deel uit te laten uitmaken van nieuwe en verbeterde
processen die voortkomen uit de Omgevingswet en de bestuurlijke fusie. We geven dit mee aan het
nieuwe bestuur van Dijk en Waard,
Het grote project Westpoort / De Scheg fungeert op de korte termijn meteen al als Heerhugowaards
pilotproject; dat hadden we in de werkconferentie met elkaar afgesproken. Ook dat geeft weer
inzichten richting een nieuwe werkwijze in Dijk en Waard.

Consequenties
Met de fusie met Langedijk per 2022 en het verwachte inwerkingtreden van de Omgevingswet, is de
organisatie al doende om verschillende processen verder te verbeteren, harmoniseren en
professionaliseren. De adviezen uit de rekenkamerbrief en de werkconferentie geven extra input voor
de verbeterprocessen.

Communicatie
N.v.t.

Vervolg
We hebben tijdens de werkconferentie met u besproken om het grote project ‘Westpoort / De Scheg’
als pilot in te zetten om de adviezen van de Rekenkamercommissie en uw ervaringen uit de
werkconferentie in praktijk te brengen.

Bijlage(n)
Geen.

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

M.J. Diependaal

A.B. Blase

