
 
 

Uitnodiging 
 

informatieve avond over de ambtelijke samenwerking Bloemendaal - Heemstede 
 
 

 
Geachte leden van de Bloemendaalse en Heemsteedse Raad, 
 

Perspectief van de samenwerking? 
De gemeentelijke rekenkamercommissie van Heemstede heeft eerder deze samenwerking onderzocht 
vanuit Heemsteeds perspectief. Deze rapportage is in beide gemeenten besproken. Door de 

rekenkamer is aanbevolen om een duidelijk perspectief te schetsen voor de samenwerking. Het is aan 
u als politiek om de koers te bepalen. 
 

Informatie over samenwerking tot nu toe  
Sinds 2013 werken de ambtelijke organisaties van Bloemendaal en Heemstede samen.  In een zestal 
rapportages zijn de beide Raden de afgelopen jaren geïnformeerd over de voortgang. Conform de 

toezegging schetsen wij u graag wat er tot nu is gerealiseerd en waar wij nu met deze ambtelijke 
samenwerking staan.  
Graag nodigen wij u daarom uit voor een bijeenkomst op 10 januari 2019, van 20.00 - 21.15u in het 

gemeentehuis van Bloemendaal waarin wij u willen informeren over de stand van zaken van de 
ambtelijke samenwerking Bloemendaal – Heemstede. Deze avond is bedoeld om u beeldvormend van 
alle relevante informatie te voorzien als eerste stap. U kunt daarbij alle vragen stellen. 

 
Programma informatieve avond 10 januari 2019 
In de bijlage treft u het programma voor deze avond aan. 

 
Suggestie voor het vervolg 

In vervolg op deze avond, stellen wij voor u uiterlijk in mei 2019 een zevende voortgangsrapportage 

aan te bieden over de bestaande samenwerking, waarbij tevens zal worden aangegeven welk beeld 

de colleges hebben bij de organisatie van de reeds bestaande samenwerking in de bedrijfsvoering. 

 

We hopen dat u deze informatie, samen met de dilemma’s en de geformuleerde vragen zoals 

opgesteld door de voormalige raad van Heemstede begin 2018 – die ook met de Bloemendaalse 

Raad zijn gedeeld – voldoende basis bieden om het vervolgproces te bepalen. 

 

Wij hopen u van harte op deze avond te mogen verwelkomen. 
 
Heeft u op dit moment vragen / opmerkingen, laat het ons weten. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Namens Heemstede 
Astrid Nienhuis en Henriette de Vos  
 

Namens Bloemendaal 
Elbert Roest en Wilma Atsma  



Bijlage 

 
 
 

Programma informatieve avond over de ambtelijke samenwerking Bloemendaal – Heemstede 
 

Donderdag 10 januari 2019, 20.00 – 21.15u, gemeentehuis Bloemendaal 

 
 
 

1. Opening 
Astrid Nienhuis  

 
 

2. Samenwerking Bloemendaal – Heemstede  
Henriette de Vos (gemeentesecretaris Heemstede) & Wilma Astma (gemeentesecretaris Bloemendaal)  

 
- de stand van zaken tot nu toe;  

uitgangspunten, wat hebben we gerealiseerd, wat hebben we bereikt, wat zijn de 

knelpunten? 
 

- wat komt er de komende jaren op ons af;  

trends ontwikkelingen taken en opgaves  
 
 

 
3. Beschouwing op trends en ontwikkelingen bij ambtelijke samenwerkingen in het land 

 

- Een ‘column’ van Stan van de Laar, Managing partner/senior adviseur 
SeinstraVandeLaar  

 

 
 

4. Caroussel 

 
- Informatieronde aan verschillende tafels (3 x 10 minuten) waar informatie wordt 

gedeeld over de huidige samenwerking en vragen gesteld kunnen worden over: 

Communicatie, Financiën, Informatisering - ICT, P&O – Facilitaire Zaken, 
Handhaving, Programma’s Omgevingswet en Participatie, Organisatieontwikkeling. 

 

 
 

5. Afsluiting 

 
-  “hoe nu verder“, hoe zou het proces kunnen verlopen 


