
 

Opdracht en profiel voor de aan te wijzen informateur inzake 
bestuurlijke samenwerking Kop van Noord-Holland  
 
 
Profiel 
De aan te wijzen informateur dient over aantoonbare ruime bestuurskundige kennis en 
ervaring te beschikken van het lokaal bestuur en zijn ontwikkelingen. De informateur heeft 
daarbij aanzien verworven en weet tactvol om te gaan met bestuurlijke gevoeligheden. 
Aantoonbare ervaring met vergelijkbare trajecten is een pre. Daarnaast beschikt de 
informateur bij voorkeur over kennis van de regio en zijn inwoners alsmede over de 
eigenheid en cultuur van het gebied.  
 
Opdracht 
De opdracht aan de informateur is gericht op het inventariseren van mogelijkheden van een 
vorm van bestuurlijke samenwerking in de Kop van Noord-Holland, die leidt tot een 
duurzame vergroting van de bestuurskracht. De mogelijkheid tot een herindeling maakt hier 
nadrukkelijk onderdeel vanuit.  
 
De informateur verricht daarbij verkennend werk en stelt, mede aan de hand van de te 
voeren gesprekken met de regiogemeenten, een informatieverslag op, waarin de 
samenwerking- c.q. herindelingvarianten in beeld zijn gebracht die kunnen rekenen op een 
zo groot mogelijk draagvlak. Het informatieverslag kan tevens dienen als onderlegger voor 
een herindelingsontwerp voor de desbetreffende gemeenten. Hierbij, of zoveel eerder als 
nodig, brengt de informateur tevens in beeld wat de verschillende snelheden in 
besluitvorming van gemeenten voor gevolgen heeft voor de werkzaamheden van de 
informateur.  
 
De kaders van de opdracht van de informateur worden bepaald door de in dit verband 
genomen besluiten van de gemeenteraden. Voorts betrekt de informateur hierbij de 
uitgangspunten, zoals genoemd in de brief van GS van Noord-Holland van 28 oktober 2008,.  
 
Het resultaat van de door de informateur uitgevoerde verkenning wordt uiterlijk 1 maart 2009 
vastgelegd in een informatieverslag, waarin de verkennende gesprekken zijn verwerkt 
overeenkomstig de aan de informateur verstrekte opdracht. Dit verslag wordt voorgelegd aan 
de betrokken raden van de regiogemeenten.  
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