
Horizon & Stip 

Tweede bijeenkomst experttafel 



Programma 
• Opening door de burgemeester 
• Toelichting op stand van zaken: 

• Planning 
• Besluitvormingsproces 

• Eventuele aanvullingen op de kernwaarden 
• Vervolg en afspraken 
• Sluiting 
 



Taak en functie experttafel 
• Gemeenteraad besluit tot fusie met welke partner 
• College van B&W bereidt dit voor 
• Stuurgroep coördineert de gesprekken met 

kandidaat-fusiegemeenten en werkt afspraken uit 
• Burgemeester draagt zorg voor externe 

communicatie 
• Experttafel wordt bijgepraat, geeft tips en brengt 

kennis in over beleidsterreinen (bijv. monumenten) 
 



Plaats van de experttafel 



Wijze van werken 
• Ieder kan deelnemen aan de experttafel (via een 

organisatie of individueel) 
• Gesprek is informeel (geen agenda of verslag) 
• Communicatie via website en Horizon en 

Stipkrant 
• Elke 2 maanden in de week van de 

raadsvergadering, op maandag, 19.00 uur in het 
raadhuis; eventueel vaker 

• Data: 26-11; 25-01; 21-03; (09-05); 06-06; 27-06 
 



Planning 
Wat Wie Wanneer 

Leveren van informatie 

Gemeente 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 

December 2015 - Februari 
2016 

Bustour Deelnemers gemeenten 15 januari 2016 

Vervolgafspraken, 
bezoeken 

Gemeenten en 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude Nader af te spreken 

Position-paper gereed Gemeenten 15 februari 2016 

Eerste selectie 

Gemeente 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude Maart 2016 

Verdiepingsgesprekken Kandidaat fusie-gemeenten April - Mei 2016 
Commissiebehandelingen Kandidaat fusie-gemeenten Juni 2016 
Raadsbesluit Raden Juni 2016 



Besluitvormingsproces 
Wat Wie Wanneer 

Herindelingsontwerp Raden December 2016 
Ter inzage Gemeenten Februari 2017 
Herindelingsadvies Raden Mei 2017 
Advies GS GS Juni 2017 
Wetgevingstraject Rijk Juli 2017 - Juni 2018 
Verkiezingen Raden November 2018 
Fusie Nieuwe gemeente Januari 2019 



Kernwaarden 
Groene buffer en 
natuurwaarden 

- Uitvoering groenstructuurplan. 
- Uitbreiding van de Haven 

Amsterdam in de Houtrakpolder is 
geen optie. 

Leefbaarheid en 
leefklimaat in de dorpen 
  

- Beperken (geluids)overlast. 
- Behoud van voorzieningen. 
- Woningbouw voor eigen behoefte 

(ouderen en jongeren). 
- Behoud dorpse karakter. 
- Aanleggen en onderhouden 

groenstructuren. 



Kernwaarden (2) 
Belevingswaarde 
buitengebied 

- Intensieve recreatie aan de randen. 
- In het gebied extensieve recreatie. 
- Recreatief watergebruik op 

doorgaande routes. 
- In stand houden forten van de 

Stelling van Amsterdam. 

Gemeenschapszin  
  

- Subsidies om het verenigingsleven te 
stimuleren. 

- In stand houden van lokale 
voorzieningen (dorpshuizen, 
scholen). 

- Voeren van een actief dorpen- of 
kernenbeleid. 



Kernwaarden (3) 
Lokale verbindingen - Minimaal een lichte vorm van OV tussen de 

dorpen. 
- Aansluiting van de buslijn op het NS-station 

Halfweg. 
- Onderhoud van wegen. 
- Tegengaan van sluipverkeer. 
- Veilige fietsverbindingen tussen de dorpen, tussen 

omliggende steden en aan recreatieve routes. 

Bedrijvigheid - In PolanenPark is ruimte voor grootschalige 
bedrijvigheid in hogere milieucategorieën met een 
regionale functie. 

- Binnen de dorpen is ruimte voor kleinschalige 
bedrijvigheid en detailhandel. 

- Sugar City biedt ruimte voor vernieuwende 
initiatieven. 

- In het buitengebied is ruimte voor agrarische en 
recreatieve bedrijven met behoud van de 
leefbaarheid. 

- Agrarische bedrijvigheid wordt gecombineerd met 
andere functies. 



Kernwaarden (4) 
Cultureel erfgoed - Behoud en aantrekkelijk maken van 

cultureel erfgoed. 
- Verhogen aantrekkelijkheid 

gebiedsrecreatie. 

Voorzieningenniveau - Behoud huidige voorzieningenniveau 
van winkels, zorg- en 
welzijnsinstellingen, scholen, 
dorpshuizen en sportverenigingen 
door optimalisatie en herstructurering 
in gebundelde en multifunctionele 
centra (zoals een medisch centrum, 
brede school of bundeling van 
sportvoorzieningen). 



Kernwaarden (5) 
Gemeentelijke 
dienstverlening 

- De gemeentelijke dienstverlening blijft 
minimaal op het huidige 
kwaliteitsniveau. 

- Betrokkenheid van de gemeente en 
stimuleren van initiatieven. 

- Financieel gezonde gemeente. 
- Gericht kernenbeleid dat inspeelt op 

de behoeften van de dorpen. 
- Acceptabele kosten voor 

gemeentelijke producten. 

Gemeentelijke 
belastingen 

- Tarieven van OZB en andere 
gemeentelijke belastingen blijven op 
een gemiddeld niveau in vergelijking 
met andere gemeenten in de regio. 



Vervolg en afsluiting 

• Nu volgen gesprekken met kandidaat 
fusiegemeenten over position-papers  

• Centraal staan de 10 kernwaarden en 
uitgangspunten (ongedeelde fusie per 1-1-2019) 

• Extra commissievergadering 10 maart 2016 
(short-list) 

• Volgende bijeenkomst experttafel op 21 maart 
2016 

 


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13

