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Kennisnemen van:
De ambtelijke samenwerking die de gemeente Harlingen en de gemeente Terschelling starten
voor de vergunningverlening en handhaving op de onderdelen bouw, reclame, inrit, kap en
sloop.

Beste raadsleden,

lnleiding
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de ambtelijke samenwerking die op
dit moment wordt voorbereid tussen de gemeente Harlingen en de gemeente Terschelling. De
bedoeling is dat de medewerkers, die zich bezig houden met de vergunningverlening en
handhaving van de bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopvergunningen (hierna te noemen BRIKS
taken) intensief gaan samenwerken in een samenwerkingsteam. De gemeente Terschelling wil
bovengenoemde taken graag per l januari as weer zelf uitvoeren (de FUMO voert deze taken nu
uit) en wil dit graag doen in samenwerking met de gemeente Harlingen. Dit willen wij ook graag.
Voor de gemeente Harlingen betekent samenwerking dat ons team, dat de taken uitvoert, ook
robuuster en daardoor minder kwetsbaar wordt. Door de gemeente Terschelling is een
kwartiermaker ingeschakeld om de samenwerking tussen de beide gemeenten te begeleiden.
Per wanneer start de samenwerking?
Het volledig in een samenwerkingspool samenwerken betekent een stevige opgaaf. Een
goede voorbereiding is noodzakelijk en er moet nog veel geregeld worden om alles mogelijk
te maken. De doelstelling is dat de samenwerkingspool uiterlijk op l juli 2022 volledig

operationeel zal zijn. Vanaf l januari 2022is geregeld dat de medewerkers van de gemeente
Terschelling aan het werk kunnen in Harlingen.
Hoe wordt dit georganiseerd?
De medewerkers blijven in dienst bij de eigen gemeenten maar zullen welfysiek bij elkaar
zitten in Harlingen. De medewerkers zijn geïnformeerd en er zal worden ingezet op het
creëren van een gezamenlijk team. De gemeente Terschelling gaat de gemeente Harlingen
betalen voor het faciliteren van deze werkplekken (gastheerkosten). Een belangrijke
voorwaarde voor een effectieve aanpak en efficiency is dat de werkprocessen zo veel als
mogelijk uniform zullen zijn waarbij rekening gehouden zal worden met lokale accenten.
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Hiermee is inmiddels een start gemaakt. Uiteraard is het hierbij van belang dat de
bestuurlijke doelen en prioriteiten om de dienstverlening aan onze inwoners te borgen van
de afzonderlijke gemeenten worden meegenomen. Zodra de principekeuzes zijn gemaakt
en alle consequenties helder in beeld zijn gebracht is het noodzakelijk de samenwerking
formeel juridisch vast te leggen. Dit zal gebeuren in een bestuursovereenkomst. Deze
overeenkomst zalter besluitvorming aan de beide colleges worden voorgelegd, zodat over
a le bela ngrijke onderwerpen overeenstem m i ng bestaat.
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Voordelen van de samenwerking
Beide gemeenten zijn op zoek naar een manier om de teams vergunningen, toezicht en
handhaving bestendig en voldoende robuust te maken voor de toekomst. De wetgeving
verandert snel op het terrein van het omgevingsrecht waardoor het goed is de kennis te
delen. Het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel te vinden is uitdagend.
Gezamenlijk kun je hierin meer bereiken. Medewerkers die zijn aangesteld door de
gemeente Terschelling kunnen mogelijk op termijn opdrachten uitvoeren voor de gemeente
Harlingen en vice versa. De verwachting is tevens dat de kosteneffectiviteit op termijn groter
wordt doordat investeringen en kosten kunnen worden gedeeld.

lntentieverklaring
Op 21 september 2022 heeft ons College besloten dat wij positief staan tegenover de
ambtelijke samenwerking op het gebied van de BRIKS-taken. Door middel van deze
Raadsinformatiebrief willen we ook uw gemeenteraad meenemen in deze ontwikkeling. We
vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Harli
bu
S.

van Gent

C.M. Sjer

Bijlagen:

W besluit van 2L september 2021, lntentieverklaring ten aanzien van de samenwerking
(Djuma L28969).
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