
 

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
[Kies adres] 

Kenmerk:  2020/523722 
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl 

1/2 

 

Ons kenmerk 2020/523722 
Datum 3 juni 2020 

Afdeling Bestuur en communicatie 

Contact C.M. Lenstra 

Telefoon 06 12114329 

E-mail clenstra@haarlem.nl 

Kopie aan E. van der Burg 

 

 

Onderwerp: gesprek over conclusies en aanbevelingen van de tussenevaluatie ambtelijke 

samenwerking  

Geacht college van Zandvoort,  

 

Samen op weg, de titel van de tussenevaluatie, vat onze ambtelijke samenwerking goed samen. 

Afgelopen twee jaar is onze samenwerking gegroeid en, zeker nu in de coronacrisis, geïntensiveerd. 

Daar plukken Zandvoort en Haarlem de vruchten van. Dit college ziet het rapport als een uitnodiging 

om met elkaar in gesprek te gaan over hoe wij deze weg zullen vervolgen. Daarbij nemen wij de 

aanbeveling om te investeren in wederzijds vertrouwen en erkenning van beide kanten voor de 

meerwaarde die de samenwerking heeft graag ter harte.  

 

Wij realiseren ons dat u zich op dit moment op een bestuurlijk kruispunt bevindt. De tussenevaluatie 

zal een belangrijk thema zijn in de formatie van een nieuw college. Juist omdat nu intensieve 

gedachtenvorming plaatsvindt over de richting die uw bestuur inslaat, maken wij onze gedachten 

over de bevindingen uit de tussenevaluatie graag kenbaar. Wij stellen voor om op korte termijn ons 

gesprek voort te zetten tussen beide burgemeesters, portefeuillehouders van de ambtelijke 

samenwerking en gemeentesecretarissen.  

 

In dit gesprek adresseren wij graag aan de hand van de tussenevaluatie:  

• Waarden: blijven investeren in wederzijds vertrouwen en erkenning van de meerwaarde voor 

beide gemeenten;  

• Structureren en nader uitwerken van de governance van de samenwerking;  

• Aandacht voor uitvoeringskaders, kwaliteitseisen, de verdeelsleutel tussen en financiële 

bijdragen van partijen en de verplichtingen van partijen als bedoeld in artikel 7 van de 

‘Gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem’. Waaronder: 

o Omgang met het efficiencyvoordeel;  

o Noodzakelijke investeringen in overhead, zoals de digitale transformatie; 

o Extra stijging loonkosten door nieuwe CAO-afspraken, die onvoorzien was.  
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Over deze onderwerpen gaan wij graag in gesprek. Vanwege de relevantie voor de formatie sturen 

wij een kopie van deze brief naar formateur Van der Burg. Wij zien uit naar onze ontmoeting.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

College van burgemeester en wethouders Haarlem  

 

 

 

 


