ARHIPROCEDURE
Arhiprocedure
De arhiprocedure is gericht op versterking van de bestuurskracht door middel van samenwerking of
herindeling. Er kan onderscheid gemaakt worden naar twee processen:
1. Het arhiproces: de Wet algemene regels herindeling (arhi) bepaalt het verloop van dit proces. De
rollen van de verschillende betrokken partijen (Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Colleges
van B&W, gemeenteraden, ministerie van BZK, parlement) zijn vastgelegd in de Wet arhi,
evenals overleg- en beslismomenten. Tot het moment van het toezenden van het
herindelingsadvies aan de minister van BZK is de provincie verantwoordelijk voor dit proces.
2. Het vormgeven van de nieuwe organisatie: een bestuurlijk proces dat bestaat uit verschillende
overlegmomenten tussen de gemeenten in het kader van de voortgang van de herindeling of
samenwerking. In dit proces moet onder meer het profiel van de nieuwe organisatie worden
bepaald en de fusie of samenwerking van de organisaties worden voorbereid. De gemeenten zijn
in dit proces eerstverantwoordelijke.
Verantwoordelijkheden
Bij zo'n proces hebben de verschillende deelnemers (overheden) verschillende verantwoordelijkheden.
• Verantwoordelijkheden Gedeputeerde Staten in het arhiproces: voeren van open overleg met
B&W, vaststellen herindelingsontwerp en besluit over financieel toezicht, toezenden ontwerp aan
B&W's, verwerken inspraakreacties, opstelling concept herindelingsadvies, toezenden
herindelingsadvies aan minister BZK, geven van informatie en afleggen van verantwoording aan
provinciale staten.
• Verantwoordelijkheden Gedeputeerde Staten in het organisatieproces: bevorderen van goede
voorbereiding.
• Verantwoordelijkheden Provinciale Staten in het arhiproces: instemmen met start van
arhiprocedure, geven van kaders aan GS voor het arhiproces, vaststellen herindelingsadvies en
controle van GS.
• Verantwoordelijkheden van Provinciale Staten in organisatieproces: geen.
• Verantwoordelijkheden Colleges van B&W in arhiproces: open overleg voeren met GS en
terinzagelegging herindelingsontwerp.
• Verantwoordelijkheden Colleges van B&W in organisatieproces: opzetten van
voorbereidingsproces en uitvoeren voorbereidingsproces (visie, structuur, plaatsing, harmonisatie
etc.).
• Verantwoordelijkheden Raden in arhiproces: geven van een opdracht (kaders) aan het college
voor open overleg, meewegen en overbrengen van de mening van de burger en geven zienswijze
over herindelings-ontwerp (heroverwegingsmoment).
• Verantwoordelijkheden Raden in organisatieproces: stellen kaders; profiel nieuwe organisatie,
uitgangspunten voor inrichting organisatie, dienstverlening, participatie burgers e.d., meedoen in
voorbereidingsproces (visie etc.), meestal in klankbordgroep.
Planning in tijd
Het arhi- en het organisatieproces lopen grotendeels parallel. Een gemeentelijke herindeling gaat altijd
in op 1 januari van het jaar volgend op de dag van inwerkingtreding van de herindelingsregeling.
Gemiddeld genomen wordt een voorbereidingstijd van anderhalf jaar voor het vormgeven van een
nieuwe organisatie als voldoende beschouwd.

