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Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling BEL-samenwerking 
 

De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL-gemeenten) willen gaan samenwerken en 
daartoe de ambtelijke organisaties samenvoegen in een werkorganisatie. Zij hebben hiervoor 
een concept-gemeenschappelijke regeling opgesteld. Met ingang van 1 januari 2006 is de 
goedkeuringsbevoegdheid van GS voor gemeenschappelijke regelingen vervallen. Wel moet 
de regeling voldoen aan aan de bepalingen in de Wgr over begroting, rekening en financiële 
organisatie. De opmerkingen op dit terrein zijn al doorgegeven aan de betrokken gemeenten.  
Daarnaast verzoeken de gemeenten om een financiële bijdrage voor het project om te komen 
tot de gezamenlijke  werkorganisatie. Bij de totstandkoming van gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden in andere delen van de provincie (Utrecht West, Utrecht Zuidoost) 
is een financiële bijdrage verleend van € 45.000. Wij stellen voor om ook voor de BEL-
gemeenten dit bedrag ter beschikking te stellen. Dit bedrag komt overeen met het bedrag dat 
de provincie Noord-Holland naar alle waarschijnlijkheid zal bijdragen en kan worden 
gefinancierd uit de dienstreserve BMS. 

Aanleiding 
In 2005 hebben de BEL-gemeenten een kwaliteitsmeting laten uitvoeren. De uitkomst was dat 
de bestuurskracht van de gemeenten versterking behoeft door middel van samenwerking of 
herindeling. Er is binnen de BEL-gemeenten een groot draagvlak om door middel van 
intensieve, niet vrijblijvende samenwerking de bestuurskracht te versterken. Dit heeft de vorm 
van een gemeenschappelijke regeling gekregen. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
Januari 2006: toezegging door de gedeputeerden Moens (Noord-Holland) en Lokker namens 
de respectievelijke collges van GS aan BEL-raden dat zij een jaar de tijd krijgen om de 
samenwerking van de BEL-gemeenten vorm en inhoud te geven. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De werkorganisatie moet per 1 januari 2008 operationeel zijn. 
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