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Seta versnelt fusie gemeenten
Stoelenruil

Betekent Seta (Samen en
toch apart) afstel van ge-
meentelijke herindeling?
Weinigen geloven dit.
Sterker nog: het zal een
fusie eerder versnellen
dan vertragen. Maar
Schagen's liefdesverkla-
ring klinkt hypocriet zo-
lang ze nee blijft zeggen
tegen de Intergemeente-
lijke Sociale Dienst.

DOOR EUCEEN HOEKSTRA

Wie tot voor kort gemeentelijke
herindeling bepleitte werd weg-
gehoond. Hem werd gebrek aan
loyaliteit verweten met de eigen
gemeente. Op het onderwerp
rust al jaren een taboe. Terwijl
gemeentcnfusies in dit gebied
niet vreemd zijn. Kijk bijvoor-
beeld naar Harenkarspel en Zij-
pe. Zijn die fusies van toen mis-
lukt te noemen? Dat Sint Maar-
ten nog een zelfstandige ge-
meente zou zijn is toch niet

meer voor te stellen.
Gelukkig is gemeentelijke her-
indeling bespreekbaar gewor-
den. Het gaat nog niet van harte
bij sommigen, maar negeren is
er niet meer bij. Dankzij de ini-
tiatieven van de burgemeesters
van Schagen, Anna Paulowna en
Zijpe. Die niet direct aansturen
op een fusie, maar wijselijk heb-
ben gekozen voor het werkende
wég-principe: eerst starren met
het opbouwen van een facilitai-
re dienst waar de drie gemeen-
ten het grootste deel van hun
ambtelijke capaciteit in kunnen
stoppen. De rest komt vanzelf.
Eerst de ambtenaren dan de be-
stuurders. Geen gemakkelijke
opgave. Maar de drie laten zien
dat het hun ernst is en hebben
zich voor twee weken opgeslo-
ten in het gemeentehuis van de
collega. Deze demonstratie van
daadkracht en eensgezindheid
doet de gemeentegrenzen ver-
bleken en ontneemt iedere criti-
caster de lust om nog wat te
zeggen. Blije gezichten, maar
niet bij de ambtenaren. Zij moe-
ten het onvermijdelijke aan-

vaarden: de zoveelste reorgani-
satie. De ondernemingsraad van
Schagen is ontsreld en vraagt
naar het einddoel van de opera-
tie. Dar is vragen naar de beken-
de weg. Zeggen dat dit een fusie
is, betekent onherroepelijk het
einde van dit project. Daarom
kiezen de burgemeesters terecht
voor een voorzichtige koers. Ze
willen voorkomen dat het schip
strandt nog voordat het de ha-
ven heeft verlaten. Ze zullen
zeggen dat een fusie niet het
doel is, maar dat ze het ook niet
uitsluiten. Laat het proces zijn
werk doen, menen ze. Is de faci-
litaire dienst er eenmaal dan
komt gaande weg het einddoel
van zelf in beeld. Het is net als
bij het bouwen van een huis.
Wie ja zegt tegen de fundering,
kan nauwelijks nog nee zeggen
tegen de rest.

Dat Schagen aan dit proces deel-
neemt is verstandig. Van haar
uitgebreide voorzieningenpak-
ket profiteren ook de inwoners
van Zijpe en Anna Paulowna.
Echter de gemeente Schagen
ontvangt er geen geld voor. De
wet maakt dit niet mogelijk.
Anna Paulowna en Zijpe doen

mee omdat ze er belang bij heb-
ben niet te worden ingelijfd bij
Den Helder. Bovendien werken
de drie gemeenten al enige tijd
samen, bijvoorbeeld op het ge-
bied van automatisering. Toch
moet Schagen de laatste zijn om
van de daken te schreeuwen dat
ze willen fuseren. Dat komt
Schagen op het verwijt te staan
uit te zijn op grondannexatie.
Tegelijk doen de raden van An-
na Paulowna en Zijpe er ver-
standig aan een gemeentelijke
fusie niet bij voorbaat te blok-
keren. Als je zelf niet beslist
over je toekomst dan doet de
hogere overheid dat wel voor je.
Te verwachten valt dat de komst
van de facilitaire dienst de fusie
eerder zal versnellen dan vertra-
gen. Gaat de opbouw boven ver-
wachting dan is de fusie niet
meer dan een kroon op het
werk. Gaat het moeizaam en
dreigt een mislukking dan is de
fusie een logische stap om de
'winst' alsnog binnen te halen.

Eugeen Hoekstra is voormalig wethouder
en raadslid van de gemeente Schagen.


