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Kernboodschap Het college van Zandvoort heeft het voortouw genomen in de aanpak van de 

afgesproken tussenevaluatie in 2020 van de ambtelijke samenwerking. Het college 

van Zandvoort heeft aan de raad van Zandvoort een plan van aanpak voorgelegd 

met de vraag daar zijn zienswijze op te geven. Het plan van aanpak gaat in op de 

planning, aanbesteding, vraagstelling en financiering van de tussenevaluatie. De 

evaluatie zal in het eerste kwartaal van 2020 worden uitgevoerd, waarna de 

bestuurlijke behandeling in het tweede kwartaal kan plaatsvinden.  

Het college van Haarlem is per brief geïnformeerd over de voorgestelde aanpak en 

kan zich vinden in de opzet en vraagstelling. Het college verwacht dat 

vraagstukken zoals de financiële en/of personele gevolgen van de Formule 1, de 

huisvesting in Zandvoort en de tijdsbesteding van het management aan 

Zandvoortse zaken in de evaluatie aan bod zullen komen. De vraagstelling biedt 

daar voldoende mogelijkheden voor.  

De onderzoekers bepalen zelf hoe zij de vraagstelling gaan beantwoorden. Het 

college van Haarlem beschouwt het als vanzelfsprekend dat in elk geval de 

portefeuillehouder voor de ambtelijke samenwerking wordt bevraagd, naast leden 

van het management en medewerkers. 

De raad van Haarlem wordt middels deze informatienota van de voorgestelde 

aanpak op de hoogte gebracht.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Bestuur. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem (2017/152280) in 

raadsvergadering 22 juni 2017 

Besluit College  

d.d. 5 november 2019 

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/22-juni/19:30/Ambtelijke-samenwerking-Zandvoort-Haarlem-2018
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Inleiding  

In juni 2017 hebben de raden van Zandvoort en Haarlem toestemming gegeven voor het aangaan 

van de ‘Gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem’, per 1 januari 

2018 een ambtelijke samenwerking van beide organisaties. Doel van de regeling is om de ambtelijke 

samenwerking tussen de gemeenten vorm te geven, waarbij de gemeente Haarlem ten behoeve van 

de gemeente Zandvoort de taken op gemeentelijke beleidsvelden inclusief de ondersteunende 

processen uitvoert, en daarmee zorgdraagt voor een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en 

efficiënte uitvoering. De samenwerking is concreet gemaakt in een Dienstverleningshandvest en 

afgesproken is om na twee jaar in 2020 een beknopte tussenevaluatie uit te voeren. Na vier jaar volgt 

een evaluatie van de samenwerking en een bestuurskrachtmeting in Zandvoort. Op basis daarvan 

wordt besloten over de voortzetting of beëindiging van de samenwerking. 

 

2. Kernboodschap 

Het college van Zandvoort heeft het voortouw genomen in de aanpak van de afgesproken 

tussenevaluatie in 2020 van de ambtelijke samenwerking. Het college van Zandvoort heeft aan de 

raad van Zandvoort een plan van aanpak voorgelegd met de vraag daar zijn zienswijze op te geven. 

Het plan van aanpak gaat in op de planning, aanbesteding, vraagstelling en financiering van de 

tussenevaluatie. De evaluatie zal in het eerste kwartaal van 2020 worden uitgevoerd, waarna de 

bestuurlijke behandeling in het tweede kwartaal kan plaatsvinden.  

Het college van Haarlem is per brief geïnformeerd over de voorgestelde aanpak en kan zich vinden in 

de opzet en vraagstelling. Het college verwacht dat vraagstukken zoals de financiële en/of personele 

gevolgen van de Formule 1, de huisvesting in Zandvoort en de tijdsbesteding van het management 

aan Zandvoortse zaken in de evaluatie aan bod zullen komen. De vraagstelling biedt daar voldoende 

mogelijkheden voor.  

De onderzoekers bepalen zelf hoe zij de vraagstelling gaan beantwoorden. Het college van Haarlem 

beschouwt het als vanzelfsprekend dat in elk geval de portefeuillehouder voor de ambtelijke 

samenwerking wordt bevraagd, naast leden van het management en medewerkers. 

De raad van Haarlem wordt middels deze informatienota van de voorgestelde aanpak op de hoogte 

gebracht. De brief inclusief het plan van aanpak (raadsstuk van Zandvoort en vraagstelling voor 

evaluatie) is als bijlage bij deze informatienota opgenomen. 

 

3. Consequenties 

De uitvoering van de evaluatie gebeurt door een extern bureau in het eerste kwartaal van 2020. Dit 

bureau wordt geselecteerd door middel van een meervoudige onderhandse aanbesteding, conform 

de aanbestedingsregels. Zandvoort heeft hiervoor budget opgenomen in zijn Uitvoeringsprogramma 

en zal de kosten van de tussenevaluatie dragen. Het onderzoeksbureau zal een rapportage opleveren 

aan beide colleges die bestuurlijk kan worden behandeld in het tweede kwartaal van 2020. De 

uitkomst kan aanleiding zijn om op onderdelen de (afspraken over de) samenwerking aan te passen 

met het oog op het structureel borgen van het succes ervan. 
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4. Vervolg 

- De reacties van het college van Haarlem en de raad van Zandvoort zullen door het college van 

Zandvoort worden verwerkt in de vraagstelling, waarna in november – december 2019 een 

onderzoeksbureau wordt geselecteerd. Dit gebeurt door tenminste drie bureaus te vragen een 

offerte uit te brengen. Aan de hand van selectiecriteria zal daaruit een keuze worden gemaakt.  

- Het geselecteerde bureau zal vervolgens in de periode januari tot en met maart 2020 de 

tussenevaluatie uitvoeren en daarover rapporteren aan de colleges van Zandvoort en Haarlem.  

- Het college van Zandvoort zal het rapport openbaar maken en voorzien van een reactie aan de 

raad van Zandvoort en het college van Haarlem toesturen. Het is vervolgens aan de raad van 

Zandvoort respectievelijk het college van Haarlem om te bepalen hoe zij het rapport willen 

behandelen, naar verwachting in de periode april-juni 2020. 

- De haalbaarheid van de planning hangt af van a) de inpassing van de besluitvorming in de 

bestuurlijke agenda’s van Zandvoort en Haarlem, b) de duur van het offerte traject, c) de 

benodigde tijd voor het uitvoeren van het onderzoek en d) de bestuurlijke behandeling van de 

uitkomst van de tussenevaluatie. Daar zijn inschattingen van gemaakt, maar het is niet uit te 

sluiten dat voor een of meer van de onderdelen meer tijd nodig is. 

 

5. Bijlage 

- brief college Zandvoort aan Haarlem (inclusief bijlagen: raadsstuk plan van aanpak en 

vraagstelling voor evaluatie) 

 


