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Geacht college,
Met de brief d.d. 26 maart 201 9 informeerden uw college en het college
van B&W van Beemster ons over uw voornemen om per 1 januari 2022
bestuurlijk te fuseren en het proces dat beide gemeenten gezamenlijk
doorlopen. Allereerst willen wij u feliciteren met dit bijzondere en
belangrijke besluit om samen te gaan werken aan het realiseren van een
nieuwe, krachtige gemeente. We realiseren ons terdege dat er
bestuurlijk lef van college en gemeenteraad voor nodig is om een
dergelijk besluit te nemen, aangezien het logischerwijs gepaard gaat
met emotie.
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Wij willen onze complimenten uitspreken voor het proces dat beide
gemeenten doorlopen met de gemeenschap. Los van het feit dat er in
het landelijk beleidskader gemeentelijke herindeling, dat de
ministerraad op 22 maart jongstleden vaststelde, wordt ingezet op een
grotere democratische betrokkenheid en meer draagvlak van inwoners,
laat uw proces zien dat u de betrokkenheid van uw inwoners,
maatschappelijke instellingen en ondernemers op waarde schat en wilt
benutten voor het op te stellen herindelingsontwerp en de
voorbereidingen op de nieuwe gemeente. We zijn ervan overtuigd dat u
hiermee het beste van beide gemeenten kunt gaan combineren zodat
het voor uw inwoners prettig wonen, werken en recreëren is en blijft in
de nieuwe gemeente.
Regionale verhoudingen

Bestuurskrachtig lokaal en regionaal openbaar bestuur stelt gemeenten
in staat de maatschappelijke opgaven aan te pakken. De provincie
Noord-Holland wil bestuurskrachtige regio’s bevorderen en gaat ervan
uit dat gemeenten hun bestuurskracht bekijken in samenhang met de
regio waarvan zij deel uitmaken. Elk fusieproces betekent immers dat
de regionale verhoudingen veranderen. Het is goed dat u hierover het
gesprek bent aangegaan met de colleges van omliggende gemeenten in
de regio Zaanstreek-Waterland. Een regio, waar ook andere gemeenten
binnenkort keuzes gaan maken over hun bestuurlijke toekomst.
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Uw gespreksronde met andere colleges laat zien dat u het belang inziet
van goede regionale verhoudingen en samenwerking en een sterke
regio Zaanstreek-Waterland/MRA-Noord. De gespreksronde heeft tevens
geresulteerd in heldere uitspraken: de gemeenten hebben geen
bezwaren geuit tegen uw fusieplannen en hebben aangegeven nu niet
te willen aansluiten bij dit proces.

Meerjarig proces
Zoals u weet is een fusieproces, vanaf de eerste raadsbesluiten tot en
met de daadwerkelijke inwerkingtreding van de wet tot samenvoeging
op 1 januari van enig jaar, een meerjarig proces. Wellicht ten
overvloede, adviseren wij u om tijdens de gehele periode tot aan de
fusie, maar ook daarna, uw gemeenschap en omliggende gemeenten
zoveel mogelijk te blijven informeren en betrekken.
Wij willen u tot slot veel succes wensen bij uw verdere proces. Uiteraard
zullen wij uw proces met belangstelling blijven volgen. Wij zien het
uiteindelijke herindelingsadvies, dat wij met onze zienswijze zullen
doorsturen naar de minister van BZK, met vertrouwen tegemoet.
Wij verzoeken u deze brief ook ter kennis van uw raad te brengen. Een
gelijkluidende brief wordt verstuurd aan het college van B&W van de
gemeente Beemster.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

van Dijk
-prdvinciesecretaris

voorzitter

R.M. Bergkamp
Deze beslissing is namens gedeputeerde Staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast

Kopie aan
College van B&W van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer,
Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad

en Provinciale Staten van Noord-Holland
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Geacht college,
Met de brief d.d. 26 maart 201 9 informeerden uw college en het college
van B&W van Purmerend ons over uw voornemen om per 1 januari 2022
bestuurlijk te fuseren en het proces dat beide gemeenten gezamenlijk
doorlopen. Allereerst willen wij u feliciteren met dit bijzondere en
belangrijke besluit om samen te gaan werken aan het realiseren van een
nieuwe, krachtige gemeente. We realiseren ons terdege dat er
bestuurlijk lef van college en gemeenteraad voor nodig is om een
dergelijk besluit te nemen, aangezien het logischerwijs gepaard gaat
met emotie.
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Wij willen onze complimenten uitspreken voor het proces dat beide
gemeenten doorlopen met de gemeenschap. Los van het feit dat er in
het landelijk beleidskader gemeentelijke herindeling, dat de
ministerraad op 22 maart jongstleden vaststelde, wordt ingezet op een
grotere democratische betrokkenheid en meer draagvlak van inwoners,
laat uw proces zien dat u de betrokkenheid van uw inwoners,
maatschappelijke instellingen en ondernemers op waarde schat en wilt
benutten voor het op te stellen herindelingsontwerp en de
voorbereidingen op de nieuwe gemeente. We zijn ervan overtuigd dat u
hiermee het beste van beide gemeenten kunt gaan combineren zodat
het voor uw inwoners prettig wonen, werken en recreëren is en blijft in
de nieuwe gemeente.
Regionale verhoudingen

Bestuurskrachtig lokaal en regionaal openbaar bestuur stelt gemeenten
in staat de maatschappelijke opgaven aan te pakken. De provincie
Noord-Holland wil bestuurskrachtige regio’s bevorderen en gaat ervan
uit dat gemeenten hun bestuurskracht bekijken in samenhang met de
regio waarvan zij deel uitmaken. Elk fusieproces betekent immers dat
de regionale verhoudingen veranderen. Het is goed dat u hierover het
gesprek bent aangegaan met de colleges van omliggende gemeenten in
de regio Zaanstreek-Waterland. Een regio, waar ook andere gemeenten
binnenkort keuzes gaan maken over hun bestuurlijke toekomst.
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Uw gespreksronde met andere colleges laat zien dat u het belang inziet
van goede regionale verhoudingen en samenwerking en een sterke
regio Zaanstreek-Waterland/MRA-Noord. De gespreksronde heeft tevens
geresulteerd in heldere uitspraken: de gemeenten hebben geen
bezwaren geuit tegen uw fusieplannen en hebben aangegeven nu niet
te willen aansluiten bij dit proces.
Meerjarig proces
Zoals u weet is een fusieproces, vanaf de eerste raadsbesluiten tot en
met de daadwerkelijke inwerkingtreding van de wet tot samenvoeging
op 1 januari van enig jaar, een meerjarig proces. Wellicht ten
overvloede, adviseren wij u om tijdens de gehele periode tot aan de
fusie, maar ook daarna, uw gemeenschap en omliggende gemeenten
zoveel mogelijk te blijven informeren en betrekken.
Wij willen u tot slot veel succes wensen bij uw verdere proces. Uiteraard
zullen wij uw proces met belangstelling blijven volgen. Wij zien het
uiteindelijke herindelingsadvies, dat wij met onze zienswijze zullen
doorsturen naar de minister van BZK, met vertrouwen tegemoet.
Wij verzoeken u deze brief ook ter kennis van uw raad te brengen. Een
gelijkluidende brief wordt verstuurd aan het college van B&W van de
gemeente Purmerend.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

n cie secretaris

ttM Bergkamp
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Deze beslissing is namens gedeputeerde Staten genomen door het lid
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VERZONDEN

onderwerp
Proces bestuurlijke fusie Beemster en Purmerend

27 MRT Z019
Geacht college,
De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022
bestuurlijk te fuseren. Nadat de gemeenteraden elk hun intentie uitspraken om tot een
herindeling te komen (respectievelijk op 9januari en 27 september 2018), is een plan van
aanpak vastgesteld om te komen tot een herindelingsontwerp en -advies. In deze brief
informeren wij u graag over het proces dat wij gezamenlijk doorlopen.
Bestuurlijk akkoord
In de zomerperiode van 2018 hebben de colleges van Beemster en Purmerend afspraken
gemaakt over hoe het herindelingsproces samen te doorlopen: in harmonie, gelijkwaardig
en tegen zo min mogelijk kosten. De afspraken zijn vastgelegd in een Bestuurlijk Akkoord.
Bijgevoegd treft u deze ter kennisname aan.

Betrokkenheid van de gemeenschap
Beide gemeenten achten het van groot belang om de gemeenschap zo goed mogelijk te
informeren over en vroegtijdig te betrekken bij het herindelingsproces. Er zijn activiteiten
ontplooid gericht op participatie van inwoners, maatschappelijke instellingen en
ondernemers van beide gemeenten. Met ‘Waardevol Beemster’ en ‘Toekomstig Purmerend’
hebben beide gemeenten ieder afzonderlijk een proces doorlopen, waarbij op uiteenlopende
en interactieve wijze verbinding met de gemeenschap is gezocht. Bijvoorbeeld door in
gesprek te gaan met inwoners op markten, bij scholen, tijdens evenementen en allerlei
activiteiten in de dorpen en wijken. Ook zijn online platforms (www.waardevolbeemster.nl en
www.toekomstiqpurmerend.nI) ingezet om in contact te treden met inwoners. Op 3 april a.s.
vindt een conferentie plaats voor maatschappelijke instellingen, ondernemers en
verenigingen over de verbinding tussen stad en platteland en de ambities voor de nieuwe
gemeente. De inbreng vanuit alle activiteiten wordt benut in het op te stellen
herindelingsontwerp en de verdere voorbereidingen op de nieuwe gemeente.

bijlage(n): Bestuurlijk akkoord, verslagen gesprekken omliggende gemeenten
behandeld door:

M.C. Kramer-Lok

telefoon:

0299-6821 58

bezoekadres stadhuis:
postadres:

Purmersteenweg 42
Postbus 15
1440 AA Purmerend

telefoon:
fax:
website:

0299 452 452
0299—452 124
www.purmerend.nl
—

geadresseerde
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

ons kenmerk
1472790

datum
26maart2019
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Consultatie van omliggende gemeenten
Een afvaardiging van onze colleges heeft gesprekken gevoerd met de colleges van
omliggende gemeenten in de regio Zaanstteek-Waterland. Ook heeft burgemeester Van
Beek gesproken met de gemeenten Koggenland en Alkmaar.
Er is gesproken over de opvatting over de voorgenomen herindeling van Beemster en
Purmerend en de verhouding ten opzichte van (het proces over) de bestuurlijke toekomst
van de betreffende omliggende gemeente.
Geen van de geconsulteerde gemeenten heeft bezwaren geuit tegen de fusieplannen van
Beemster en Purmerend. Ook hebben de gemeenten aangegeven nu niet aan te willen
sluiten bij het huidige fusieproces van Beemster en Purmerend. Wij hebben de gesprekken
met de omliggende gemeenten als zeer plezierig ervaren en kijken dan ook met vertrouwen
uit naar de bestendiging van de samenwerking in de regio. De inhoud van de gesprekken is
vervat in verslagen, welke u bijgaand ter kennisname aantreft. Deze verslagen worden als
bijlage bij het herindelingsontwerp gevoegd.

Doorkijk naar vervolg: herindelingsontwerp
Wij gaan ervan uit dat het herindelingsontwerp eind juni 2019 gereed is voor besluitvorming
door onze colleges. De verwachting is dat vervolgens op 26 september 2019 de
gemeenteraden van Beemster en Purmerend gelijktijdig een besluit nemen over het
herindelingsontwerp. Na de terinzagelegging en verwerking van eventuele zienswijzen, is de
bedoeling dat uiterlijk maart 2020 besluitvorming door de gemeenteraden over het
herindelingsadvies plaatsvindt.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethoud rs van Beemster,

UC
A.J.M. van Beek
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde
gemeentesecretaris

burgemeester en wethouders van Purmerend,

D. Bijl
burgemeester

G. Blom
gemeentesecretaris
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BESTUURLIJK AKKOORD
Uitgangspunten voor de bestuurlijke fusie van de
gemeenten Beemster en Purmerend

Versie: 4 september 2018

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beemster en Purmerend komen
het volgende overeen met betrekking tot de bestuurlijke fusie tussen beide gemeenten:
Inleidend
• Op 9januari 2018 nam de gemeenteraad van Beemster het besluit om in deze bestuursperiode
te komen tot een herindeling met de gemeente Purmerend.
• Op 24 april 2018 heeft het college van Purmerend besloten een voorstel aan de gemeenteraad
voor te leggen om in te stemmen met de intentie om te fuseren met de gemeente Beemster.
• Beide gemeenteraden hebben volledig inzicht gekregen in elkaars financiën en er is een
gezamenlijk plan van aanpak voor de vetvolgfase gemaakt. Alvorens tot uitvoering van het
gezamenlijk plan van aanpak over te gaan, vinden beide colleges het belangrijk om in een
bestuurlijk akkoord vast te leggen op welke wijze het gezamenlijk fusieproces wordt
doorlopen.
• Het bestuurlijk akkoord vormt het kader waarbinnen het proces van de herindeling vorm krijgt
en bevat procesmatige en inhoudelijke uitgangspunten voor de verdere voorbereiding van de
samenvoeging van de gemeenten per 1januari 2022.
• Met dit bestuurlijk akkoord willen beide besturen vooraf afspraken vastleggen en waarborgen
dat beide gemeenten een geljkwaardige positie hebben bij het doorlopen van de fusie.
Uitgangspunt voor dit bestuurlijk akkoord is een wederzijds vertrouwen van de gemeenten
Beemster en Purmerend dat voor beide gemeenten de bestuurlijke fusie een goede stap is ter
versterking van de lokale en regionale bestuurskracht en de ambtelijke Organisatie.
• Beide gemeenten streven naar de fusievariant die onnodige administratieve handelingen zo
veel mogelijk voorkomt, maar waarbij in onderlinge afspraken de waarborgen van een
reguliere samenvoeging voor Beemster worden gegarandeerd.
• Afstemming en overleg vindt plaats in een overeengekomen overlegstructuur: voorbereiding in
de ambtelijke stuurgroep waarin de gemeentesecretarissen en projectleiding
vertegenwoordigd zijn en een bestuurlijke stuurgroep waarin de burgemeesters,
gemeentesecretarissen, wethouders, projectleiding en communicatieadviseur
vertegenwoordigd zijn.
• Afspraken in dit akkoord of anderzijds in dit proces die de bevoegdheid van de beide
gemeenteraden raken, zijn ondergeschikt aan eventueel door die gemeenteraden te nemen
besluiten.
Artikelen
Artikel 1. Proces en planning
a) Beide gemeenten bereiden de herindeling voor in onderling overleg en op basis van
gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect.
b) Beide gemeenten hechten veel waarde aan de inbreng van inwoners en andere
belanghebbenden bij de voorbereidingen van deze herindeling.
c) Beide gemeenten organiseren tot aan de datum van herindeling in gezamenlijk overleg de
meest passende aanpak en structuur voor de uitvoering van de benodigde werkzaamheden.
d) In een gezamenlijk Plan van Aanpak zijn de werkzaamheden voor (de voorbereiding van) het
herindelingsontwerp en alle daarmee samenhangende activiteiten vastgelegd.
e) Als er zich onderwerpen voordoen die niet zijn opgenomen in dit akkoord en/of het Plan van
Aanpak, maken de gemeenten nadere afspraken.

Artikel 2. Waardenkaartenproces Beemster en Participatieproces Purmerend
a) Beemster gaat een eigenstandig proces in waarbij de Beemster waarden verzameld worden.
b) Purmerend zal eveneens op een eigen wijze met inwoners kernwaarden formuleren.
c) Beide gemeenten betrekken elkaar in hun proces;
d) De waarden van de resultaten van a) en b) worden gezamenlijk besproken en komen tot
uitdrukking in de tekst van het herindelingsontwerp waarbij duidelijk wordt hoe de waarden
in de nieuwe gemeente gebomd worden.
Artikel 3. Kern- en wijkgerichte aanpak
a) De nieuwe gemeente maakt zich hard voor een dorpskern-, wijk- en buurtgerichte aanpak om
afstand tussen inwoners en bestuur als gevolg van de herindeling te voorkomen.
b) In de periode tot de herindelingsdatum trekken de gemeenten Purmerend en Beemster
samen op om deze aanpak vorm te geven en vast te leggen in een kernen beleid waarin de
invloed die inwoners hebben op de identiteit van hun kernen en wijken wordt behandeld.
Artikel 4. Harmonisatie van beleid
a) Tot het moment van de bestuurlijke fusie bepalen de gemeenteraden en het college van
Beemster en Purmerend de beleidsinhoud voor ieders gemeente.
b) Met het oog op de voorgenomen bestuurlijke fusie wordt in geval van beleidsvernieuwingen
of andere aanpassingen al zoveel mogelijk gekeken of harmonisatie mogelijk is.
c) Bij het harmonisatieproces van verordeningen wordt, net als bij de an,bteljke samenwerking,
zoveel mogelijk de technische basis van Purmerend gebruikt, maar wordt steeds een goede
analyse gemaakt van de beleidsmatige verschillen zodat de raden een goede inhoudelijke
afweging kunnen maken welke beleidsmatige onderdelen zij willen overnemen (‘het beste van
beiden’).
d) Harmonisatie van de belastingverordeningen vindt om die reden plaats in het jaar
voorafgaande aan de herindelingsdatum.
e) Bij de herindeling is het uitgangspunt dat de lasten voor de inwoners van beide gemeenten
niet mogen stijgen door de fusie. Voor de harmonisatie van de lokale heffingen wordt op
basis van dat uitgangspunt een voorstel gemaakt voor de nieuwe gemeente waarin de
systemen van beide gemeenten worden vergeleken en waarin wordt uitgewerkt hoe met
gebruikneming van de frictiemiddelen het totaal van de tarieven per inwoner niet stijgt.
Artikel 5. Financiën
a) De gezamenlijke projectkosten worden zo veel mogelijk ten laste gebracht van de te
ontvangen herindelingsbijdrage waarvan de wettelijk bepaalde delen worden ontvangen door
de huidige gemeenten in 2021 en de nieuwe gemeente vanaf 1januari 2022.
b) De gemeenteraden stellen bij het herindelingsontwerp de frictiebegroting vast.
c) De middelen die worden ontvangen van het Rijk worden zo min mogelijk aangewend voor
proces- en frictiekosten en zoveel mogelijk voor harmonisatie van lokale lasten en projecten
en/of activiteiten ten gunste van de inwoners,
d) Uitgangspunt is dat bij de herindeling de totale lokale lasten voor inwoners niet stijgen.
e) Tot aan de fusiedatum informeren beide gemeenten elkaar vooraf bij investeringen of
uitgaven die van invloed kunnen zijn op de nieuwe gemeente
Artikel 6. Personeel & Organisatie
a) De gemeentelijke Organisatie van Beemster is in 2014 geïntegreerd in de gemeentelijke
Organisatie van Purmerend. Beemster heeft nog een aantal medewerkers in vaste dienst. Deze
medewerkers worden op een passende functie in de organisatie van Purmerend geplaatst
zoals dit ook bij de ambtelijke samenwerking in 2014 is gebeurd. De medewerkers van de
gemeente Purmerend blijven in dienst van de gemeente Purmerend.

b) Over medewerkers met een andere aanstelling werkzaam voor de gemeente Beemster vindt
overleg plaats.
Artikel 7. Overige uitgangspunten
a) De naam van de nieuwe gemeente luidt gemeente Purmetend.
b) Op de bebording in de nieuwe gemeente blijven de dorpen genoemd worden met de
dorpsnaam (bijvoorbeeld: Noordbeemster, gemeente Purmerend).
c) Waar de benaming Beemster van betekenis is, zoals in Droogmakerij De Beemster blijft de
naamvoering hetzelfde.
Artikel 8. Inwerkingtreding
a) Dit akkoord treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening namens de beide
gemeenten.
b) Dit akkoord wordt aangegaan voor de periode tot aan de herindelingsdatum.
c) Tussentijdse aanpassing van dit bestuurlijk akkoord is mogelijk als beide partijen dit
schriftelijk met elkaar overeenkomen.

Was getekend d.d. 4 september 201$

van burgemeester en wethouders van Beemster,

AJ.M. van Beek

College van burgemeester en wethouders van Purmerend,

/
de secretaris,
6. Blom

Gespreksverslag in het kader van fusieproces Beemster-Purmerend

Consultatie gemeenten Zaanstreek- Waterland
Gespreksverstag gesprek met gemeente Edam-Volendam

Datum: 10 januari 2019

Aanwezigen
Namens Purmerend; burgemeester Bijl, gemeentesecretaris Blom, wethouder Kroese.
Namens Beemster: burgemeester Van Beek, gemeentesecretaris Van Duivenvoorde, wethouder Butter.
Namens Beemster/Purmerend: projectleider mevrouw Kramer.
Namens Edam-Volendam: burgemeester Sievers, gemeentesecretaris Van der Woucle, wethouder
Runderkamp.
Gespreksverslag
Bij aanvang van het gesprek wordt uitgesproken dat er een bestuurlijk gesprek plaatsvindt zonder een
vastgestelde agenda. Alle aanwezigen spreken uit dat verslaglegging en terugkoppeling binnen de eigen
gemeenten op een nader te bepalen moment plaats kan vinden naar aanleiding van dit verslag.
Burgemeester Sievers heet de aanwezigen van harte welkom in Edam-Volendam en geeft het woord aan
burgemeester Van Beek.
Aanleiding gesprek
Burgemeester Van Beek geeft de aanleiding van het flisieproces weer en licht toe dat dit gesprek enerzijds
voortvloeit uit een amendement dat de gemeenteraad van Beemster heeft aangenomen bij de
besluitvorming van het intentiebesluit op 9 januari 2018. Anderzijds is er vanuit Purmerend en Beemster
behoefte om omliggende te consulteren en te informeren over het fusieproces in aanloop naar het op te
stellen herindelingsontwerp. Aangegeven wordt dat dit herindelingsontwerp na besluitvorming door de
gemeenteraden in de loop van 2019 ook ter inzage wordt gelegd en naar de omliggende gemeenten wordt
gezonden. Dit is formeel een moment waarop gereageerd kan worden op de vorming van de nieuwe
gemeente.
Burgemeester Bijl geeft aan dat de gemeenten Beemster en Purmerend het voornemen hebben om per 1
januari 2022 te fuseren. I)e gemeenteraad van Purmerend heeft op 27 september ji. het intentiebesluit
genomen. In de afgelopen tijd hebben (vertegenwoordigers van) de colleges van Beemster en Purmerend
op verschillende formele en informele momenten met omliggende gemeenten reeds gesproken over de
bestuurlijke toekomst van hun gemeenten in relatie tot elkaar. Dit gesprek heeft een formeel karakter.
Er worden gesprekken gevoerd met alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Omdat Koggenland en
Alkmaar voor Beemster grenzende gemeenten zijn, heeft burgemeester Van Beek ook met hen gesprekken
gevoerd over het fusieproces van Beemster en Purmerend. Beide gemeenten hebben aangegeven geen
bezwaar te hebben tegen deze fusieplannen en ook niet aan willen sluiten in dit proces.
Bestuurlijke toekomst
Burgemeester Sievers geeft aan dat de bestuurlijke fusie tussen Zeevang en Edam-Volendam in 2016 zijn
beslag heeft gekregen. Ook elders in het land is er sprake van bundeling van krachten. Veel raadsfracties
in Edam-Volendam geven aan zelf niet de behoefte te hebben actief andere gemeenten te willen
benaderen, maar wachten op wat er op hen afkomt. Burgemeester Sievers geeft aan dat het belangrijk is
om in de regio met elkaar in gesprek te blijven en niets te forceren. Op dit moment beraden gemeenten in
Zaanstreek-Waterland zich op hun toekomst. In dit licht geeft burgemeester Bijl aan dat samenwerking in
Zaanstreek-Waterland belangrijk is en al dan niet verder uitgebouwd zou kunnen worden. De
veranderingen in de regio zullen voelbaar worden. Wethouder Runderkamp geeft aan dat er ook nieuwe
verhoudingen gaan ontstaan. Het is goed om daar ook met elkaar op vooruit te blikken. Burgemeester
Sievers spreekt de wens uit open het gesprek te blijven voeren hierover.

1

Fusieproces Beemster en Purmerend
Gesproken wordt over hoe in Beemster en Purmerend het proces van het ophalen van waarden
plaatsvindt Ook wordt uitgebreid gesproken over de ervaringen van Edam-Volendam in het fusieproces
met Zeevang. Wethouder Runderkamp geeft aan dat bewust, ook met raadsleden, is stilgestaan bij hoe het
proces in de samenleving leeft met oog voor de verschillende kernen en culturen.
De griffier van Edam-Volendam heeft een belangrijke rol gehad in het vormgeven van het proces van
betrokkenheid van de raden. Burgemeester Bijl geeft aan dat in Beemster en Purmerend is gestart met een
gezamenlijke klankbordgrnep voor de raden en dat beide griffiers aangehaakt zijn.
Wethouder Runderkamp biedt aan vanuit Edam-Volendam fusie ervaringen te willen delen met Beemster
en Purmerend als daar behoefte aan is.
Reactie opfusieplannen Beemster en Purmerend
Wethouder Runderkamp geeft aan dat vanuit Edam-Volendam geen bezwaar is tegen de fusie en positief
naar de fusieplannen van Beemster en Purmerend kijkt. Mede op basis van uitspraken door de raad heeft

Edam-Volendam op dit moment geen interesse om mee te doen aan het fusieproces.

Ondertekening voor gelezen en akkoord:

Beemster, d.d. 1 maart 2019

Purmerend, d.d. 1 maart 2019

Edam-Volendam, d.d. 1 maart’19
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Gespreksverstag in het kader van fusieproces Beemster-Purmerend
Consultatie gern centen Zaanstreek- Watertand
Gespreksverslag gesprek met gemeente Landsmeer
Datum. 10januari 2019

Aanwezigen
Namens Purmerend: burgemeester Bijl, gemeentesecretaris Blom, wethouder Kroese.
Namens Beemster: burgemeester Van Beek, wethouder Butter, gemeentesecretaris Van Duivenvoorde
(deels aanwezig).
Namens Beemster/Purmerend: projectleider mevrouw Kramer.
Namens Landsmeer: burgemeester Van der Stoel, gemeentesecretaris Menting, wethouder Quakernaat,
wethouder Elfferich.
Gespreksverslag
Bij aanvang van het gesprek wordt uitgesproken dat er een bestuurlijk gesprek plaatsvindt zonder een
vastgestelde agenda. Alle aanwezigen spreken uit dat verslaglegging en terugkoppeling binnen de eigen
gemeenten plaats kan vinden naar aanleiding van dit verslag. Op een nader te bepalen moment wordt dit
verslag in overleg gedeeld.
Aanleiding gesprek
Aanleiding van het gesprek is het verzoek van Beemster en Purmerend om te praten over de bestuurlijke
toekomst.
Burgemeester Van der Stoel heet de aanwezigen van harte welkom in Landsmeer. Burgemeester Van Beek
krijgt het woord en geeft de aanleiding van het fusieproces weer en licht toe dat dit gesprek enerzijds
voorbiloeit uit een amendement dat de gemeenteraad van Beemster heeft aangenomen bij de
besluitvorming van het intentiebesluit op 9 januari 2018. Anderzijds is er vanuit Purmerend en Beemster
behoefte om omliggende gemeenten te consulteren en te informeren over het fusieproces in aanloop naar

het op te stellen herindelingsontwerp. Aangegeven wordt dat dit herindelingsontwerp na besluitvorming
door de gemeenteraden in de loop van 2019 ook ter inzage wordt gelegd en naar de omliggende
gemeenten wordt gezonden. Dit is formeel een moment waarop gereageerd kan worden op de vorming
van de nieuwe gemeente.
Burgemeester Bijl geeft aan dat de gemeenten Beemster en Purmerend het voornemen hebben om per 1
januari 2022 te fuseren. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 27 september jI. het intentiebesluit
genomen. In de afgelopen tijd hebben (vertegenwoordigers van) de colleges van Beemster en Purmerend
op verschillende formele en informele momenten met omliggende gemeenten reeds gesproken over de
bestuurlijke toekomst van hun gemeenten in relatie tot elkaar.
Er worden gesprekken gevoerd met alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Omdat Koggenland en
Alkmaar voor Beemster grenzende gemeenten zijn, heeft burgemeester Van Beek ook met hen gesprekken
gevoerd over het fusieproces van Beemster en Purmerend. Beide gemeenten hebben aangegeven geen
bezwaar te hebben tegen deze fusieplannen en ook niet aan willen sluiten in dit proces.
Beemster en Purmerend gaan samen het fusieproces in waarbij 1 januari 2022 een harde datum is.
Aangegeven wordt dat Beemster en Purmerend werken aan een herindelingsontwerp dat in september
2019 aan beide gemeenteraden ter besluitvorming wordt voorgelegd. Vanaf dat moment gaat de periode
van acht weken zienswijze in. Dit herindelingsontwerp wordt aan alle omliggende gemeenten gestuurd.
Alle reacties komen in een reactienota en worden verwerkt in een herindelingsadvies dat vervolgens
begin 2020 aan de raden van Beemster en Purmerend ter vaststelling wordt aangeboden.

Bestuurlijke toekomst
Burgemeester Van der Stoel geeft aan dat Landsmeer in gesprek is met buurgemeenten Waterland en
Edam-Volendam over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.
De meerderheid van de raad van Landsmeer heeft aangegeven dat er geconsulteerd moet worden bij
inwoners en dan met name op de vraag of Edam-Volendam een geschikte partner kan zijn voor

Landsmeer. Er wordt gewerkt aan een spoorboekje om samen met de raad activiteiten te ondernemen om
contact met inwoners te hebben. Er is gesproken met Oostzaan en Wormerland, maar niet over
bestuurlijke fusie. Deze gemeenten hebben aangegeven dat ze zelfstandig willen blijven waarbij ze de
reeds bestaande samenwerking in Overgemeenten op orde willen krijgen als gemeentelijke organisatie.
Fusiep roces Beemster en Pu rmerend

Burgemeester Van Beek licht het proces Waardevol Beemster toe en geeft aan dat waarden zijn opgehaald
bij inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers.
Burgemeester Bijl geeft aan dat Purmerend het participatieproces start op de dinsdagmarkt. Een breed
palet aan instrumenten en momenten worden benut om in gesprek te gaan met Purmerenders om op te
halen hoede fusie leeft en wat zij aan input mee willen geven aan de nieuwe gemeente. Harmonisatie gaat
starten zodra het kan. Wel wordt al gekeken hoe je samen op zou kunnen trekken op onderwerpen.
Verder is er een klankhordgroep van beide gemeenteraden die het proces volgt en die ook hun input
geven in het proces.
Gesproken wordt over de aanleiding van de fusie en de ambtelijke samenwerking tussen Beemster en
Purinerend. Gevraagd wordt naar hoe het proces ambtelijk tussen Boemster en Purmerend verloopt.
Gemeentesecretaris Blom geeft aan dat de ambtenaren van Beemster al over zijn gegaan naar Purmerend
en dat er nu ambtelijk samengewerkt wordt. De ervaring met de ambtelijke samenwerking laat zien dat
het niet gemakkelijk is om voor twee besturen te werken. Gekeken wordt hoe de komende drie jaar de
ambtelijke samenwerking zo goed mogelijk vormgegeven kan worden.
Burgemeester Bijl geeft aan dat het personeel in december jI. bij elkaar is gekomen en hij samen met
burgemeester Van Beek en beide gemeentesecretarissen toelichting heeft gegeven op het fusieproces. Er
was een hoge opkomst waarbij het opvallend was dat ambtenaren direct al breder kijken. Er is een andere
scope in de ambtelijke Organisatie.
Burgemeester Van der Stoel vraagt of Beemster en Purmerend, terugkijkend op het proces tot op heden, al
iets mee kunnen geven ten aanzien van leermomenten. Burgemeester Bijl geeft aan dat het belangrijk is
dat je niet meegaat in het ‘negatieve’. In fusieprocessen is veelal sprake van sentiment en het gevoel te
moeten kiezen voor een plattelandsgemeente in plaats van de stad. Kijk bij het maken van een keuze naar
dat wat nodig is binnen de gemeente en met welke oplossing los je problemen op of voeg je echt iets toe.
Burgemeester Van Beek geeft aan dat het van belang is goed naar inwoners in beeld te brengen wat de
gemeente is en doet Denk aan het takenpakket van de gemeente; niet iedereen heeft beeld bij wat de
gemeente doet of heeft andere verwachtingen dan waarvoor je verantwoordelijk bent als gemeente. Maak
duidelijk waar je VOOC staat, los van gerneentekeuze.
De heer Kroese geeft aan dat Beemster in het proces heèft gewerkt met ambassadeurs die in gesprek met
inwoners zijn gegaan om op te halen wat zij belangrijk vinden en van belang vinden om te behouden in de
nieuwe gemeente. Hierdoor is er verbinding met inwoners. Hetzelfde wordt in Purmerend gedaan met de
wij kmanagers.
Burgemeester Van der Stoel geeft aan dat het proces bestuurlijke toekomst in de dorpen Landsmeer. Den
lip en Purmerland heel verschillend leeft Zorgen die worden geuit richten zich op het behoud van het
landelijk gebied. De heer Butter geeft hierop aan dat deze zorgen ook in Beemster zijn geuit. In Beemster
wordt gewerkt aan een kernenvisie die ingebracht wordt in de nieuwe gemeente Purmerend.

Reactie opji.isiep!annen Beemsteren Purmerend
Burgemeester Van der Stoel geeft aan in het geheel niet de aansluiting te zoeken bij Beemster en

Purmerend. Landsmeer heeft een eigen procedure en heeft er geen bezwaar tegen dat doorgegaan wordt
met het fusieproces door Beemster en Purmerend.
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Ondertekening voor gelezen en akkoord;

Beemster, d.d.

Purmerend,

u.u.

Landsmeer, d.d.

26 februari 2019

26 februari 2019
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Gespreksverslag in het kader van ftisieproces Beemster-Permerend

Consultatie gemeenten Zaanstreek-Waterland
Gespreksverslag gesprek met gemeente Oostzaan
Datum: 10januari 2019

Aanwezigen
Namens Purmerend: burgemeester Bijl, gemeentesecretaris Blom (deels aanwezig), wethouder Kroese.
Namens Beemster: burgemeester Van Beek, gemeentesecretaris Van Duivenvoorde, wethouder Butter.
Namens Beemster/Purmerend: projectleider mevrouw Kramer.
Namens Oostzaan: burgemeester Meerhof, gemeentesecretaris Van den Assen wethouder Bonenkamp,
wethouder Dral en wethouder Monen.
,

Gespreksverslag
Bij aanvang van het gesprek wordt uitgesproken dat er een bestuurlijk gesprek plaatsvindt zonder een
vastgestelde agenda. Alle aanwezigen spreken uit dat verslaglegging en terugkoppeling binnen de eigen
gemeenten plaats kan vinden naar aanleiding van dit verslag. Op een nader te bepalen moment wordt dit
verslag in overleg gedeeld.
Aanleiding gesprek
Aanleiding van het gesprek is het verzoek van Beemster en Purmerend om te praten over de bestuurlijke
toekomst.
Burgemeester Meerhof heet de aanwezigen van harte welkom en geeft het woord aan burgemeester Van
Beek
Burgemeester Van Beek geeft de aanleiding van het fusieproces weer en licht toe dat dit gesprek enerzijds
voortvloeit uit een amendement dat de gemeenteraad van Beemster heeft aangenomen bij de
besluitvorming van het intentiebesluit op 9 januari 2018. Anderzijds is er vanuit Purmerend en Beemster
behoefte om omliggende te consulteren en te informeren over het fusieproces in aantoop naar het op te
stellen herindelingsontwerp. Aangegeven wordt dat dit herindebngsontwerp na besluitvorming door de
gemeenteraden in de loop van 2019 ook ter inzage wordt gelegd en naar de omliggende gemeenten wordt
gezonden. Dit is formeel een moment waarop gereageerd kan worden op de vorming van de nieuwe
gemeente.
Burgemeester Bijl geeft aan dat de gemeenten Beemster en Purmerend het voornemen hebben om per 1
januari 2022 te fuseren. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 27 september jI. het intentiebesluit
genomen om per 1 januari 2022 een herindeling aan te gaan met de gemeente Beemster. In de afgelopen
tijd hebben (vertegenwoordigers van) de colleges van Beemster en Purmerend op verschillende formele
en informele momenten met omliggende gemeenten reeds gesproken over de bestuurlijke toekomst van
hun gemeenten in relatie tot elkaar.
Er worden gesprekken gevoerd met alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Omdat Koggenland en
Alkmaar voor Beemster grenzende gemeenten zijn, heeft burgemeester Van Beek ook met hen gesprekken
gevoerd over het fusieproces van Beemster en Purmerend. Beide gemeenten hebben aangegeven geen
bezwaar te hebben tegen deze fusieplannen en ook niet aan willen sluiten in dit proces.
Bestuurlijke toekomst
Burgemeester Meerhof schetst de situatie in Oostzaan waarbij hij aangeeft dat Oostzaan een duidelijke
lijn volgt Oostzaan richt zich volledig op de samenwerking met Wormerland met ondersteuning van de
samenwerkingsconstructie Overgemeenten. Andere routes gaan op dit moment niet. In het gesprek met
de Provincie Noord-Holland in 2018 is ook aangegeven dat de samenwerking met Wormerland past bij
deze lijn. Verder geeft burgemeester Meerhof aan dat de koers van Waterland nog niet duidelijk is en dat
Landsmeer lijkt te koersen op een bestuurlijke fusie. De door Oostzaan beoogde aanhaldng van deze twee
gemeenten bij een gezamenlijke ambtelijke organisatie is hierdoor niet aan de orde. In ieder geval wil
Oostzaan de doorontwikkeling van de ambtelijke samenwerkingsconstructie hier niet op laten wachten.
Benadrukt wordt door burgemeester Meerhof dat waarde wordt gehecht aan de
samenwerkingsverbanden in Zaanstreek-Waterland. Ook na de herindeling van Beemster en Purmerend

na 2022 en de keuzes die verder in de regio gemaakt worden, wordt gehecht aan het zoeken van
samenwerking. Dit kan op verschillende thema’s zijn en kan zich ook richten op samenwerking in MRA
verband.
Burgemeester Van Beek vraagt of hierin belemmeringen worden gezien. Burgemeester Meerhof geeft aan
samenwerking zo efficiënt mogelijk te willen inrichten en heel attent te zijn op opties en opportuniteiten.
Als Oostzaan kan intensiveren op de samenwerking dan is daar gelegenheid voor.
Gesproken wordt over het politieke landschap binnen de gemeenten en hoe vanuit de samenleving
gekeken wordt naar de fusie tussen Beemster en Purmerend. Burgemeester Bijl geeft aan dat in deze fase
van het proces het van belang is op te halen hoe buurgemeenten tegen de fusie van Beemster en
Purmerend aan kijken. Purmerend heeft een duidelijke opvatting over ambtelijke fusie; het is niet
toekomstbestendig. Daarom is voor Purmerend bestuurlijke fusie de enige optie, al zal Purmerend zelf
deze vraag niet stellen.
Fusieproces Beemster en Purmerend

Burgemeester Van Beek geeft aan vol vertrouwen het fusieproces in te gaan. Met de fusie ontstaat een
complete gemeente. De raad van Beemster heeft het college de opdracht gegeven na te gaan of er
omliggende gemeenten zijn die bij de fusie aan willen haken. In de afgelopen jaren is regelmatig contact
geweest met buurgemeenten. Hierbij is ook gesproken over de bestuurlijke toekomst van de afzonderlijke
gemeenten. Gemeenten hebben hierbij aangegeven een bestuurlijke toekomst zonder Purmerend en
Beemster te zien. Beemster heeft in februari 2018 de fusievraag gesteld aan Purmerend. Purmerend zal
niet zelf naar omliggende gemeenten het initiatief nemen met de vraag of men wil fuseren omdat de
noodzaak er niet is voor Purmerend. Volgens burgemeester Bijl betekent dit overigens niet dat Purmerend
niet openstaat voor vragen van andere gemeenten. We sluiten niet uit dat in de toekomst in het gebied
verdere bestuurlijke veranderingen zullen plaatsvinden.
Reactie opfiisieplannen Beemsteren Purmerend
Burgemeester Meerhof geeft aan geen bezwaar te hebben tegen de fusieplannen van Beemster en
Purmerend en geeft aan dat Oostzaan een eigen lijn kiest in de samenwerkingsconstructie Overgemeenten
en geen behoefte heeft aan te sluiten bij het fusieproces van Beemster en Purmerend.

Ondertekening voor gelezen en akkoord:

Beemster, d.d. 25 fehniari 2f)l9
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Purmerend, d.d. 25 februari 2019
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Oostzaan, d.d.
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Gespreksverstag in het kader van fusîeproces Beemster-Purmerend
Consultatie gemeenten Zaanstreek- Watertand

Gespreksverslag gesprek met gemeente Watertand
Datum: 5 december 2018

Aanwezigen
Namens Purmerend: burgemeester Bijl, gemeentesecretaris Blom, wethouder Kroese

Namens Beemster: burgemeester Van Beek, gemeentesecretaris Van Duivenvoorde, wethouder Butter.
Namens Beemster/Purmerend: projectleider mevrouw Kramer
Namens Waterland: gemeentesecretaris Van Ginkel, wethouder Van Nieuwkerk, hoofd P&O mevrouw Van
Hal, beleidsmedewerker mevrouw Brozius
Bericht van afwezigheid van burgemeester Kroon
Aanleiding gesprek

Op verzoek van de gemeente Waterland vindt een gesprek plaats op 5 december 2018 over het
bestuurlijke proces van de gemeente Waterland in relatie tot Beemster en Purmerend. De inhoud van het
gesprek komt overeen met de vraag die Beemster en Purmerend nadien hebben gesteld in een brief van 8
november 2018.
In overleg met de gemeente Waterland is het reeds geplande gesprek van 5 december jI. benut voor de
wens van alle partijen om het gesprek te voeren over bestuurlijke toekomst.
Gespreksverslag

Bij aanvang van het gesprek wordt uitgesproken dat er een bestuurlijk gesprek plaatsvindt zonder een
vastgestelde agenda. Alle aanwezigen spreken uit graag een aantal facetten aan bod te willen laten komen
zodat verslaglegging en terugkoppeling binnen de eigen gemeenten plaats kan vinden. Dit verslag dient
tevens als terugkoppeling aan Waterland naar aanleiding van het verzoek om te praten over de
bestuurlijke toekomst.
Voorgeschiedenis

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 te fuseren. Op 9
januari 2018 heeft de gemeenteraad van Beemsterbesloten in deze bestuursperiode te willen komen tot
een bestuurlijke fusie. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 27 september jI. het intentiebesluit
genomen om per 1 januari 2022 een herindeling aan te gaan met de gemeente Beemster. In de afgelopen
tijd hebben (vertegenwoordigers van) de colleges van Beemster en Purmerend op verschillende formele
en informele momenten met omliggende gemeenten reeds gesproken over de bestuurlijke toekomst van
hun gemeenten in relatie tot elkaar.
Burgemeester Bijl heet de aanwezigen van harte welkom in Purmerend en geeft aan het prettig te vinden
in deze setting bij elkaar te komen. Burgemeester Van Beek geeft de aanleiding van het fusieproces weer
en licht toe dat dit gesprek enerzijds voortvloeit uit een amendement dat de gemeenteraad van Beemster
heeft aangenomen bij de besluitvorming van het intentiebesluit op 9januari 2018. Anderzijds is er vanuit
Purmerend en Beemster behoefte om omliggende te consulteren en te informeren over het fusieproces in
aanloop naar het op te stellen herindelingsontwerp. Aangegeven wordt dat dit herindelingsontwerp na
besluitvorming door de gemeenteraden in de loop van 2019 ook ter inzage wordt gelegd en naar de
omliggende gemeenten wordt gezonden. Dit is formeel een moment waarop gereageerd kan worden op de
vorming van de nieuwe gemeente.
Bestuurlijke toekomst

Wethouder van N ieuwkerk motiveert het verzoek vanuit Waterland om het gesprek met Beemster en
Purmerend te willen voeren. Hierbij schetst hij dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat Waterland
uiterlijk in 2020 een besluit wil nemen over de bestuurlijke toekomst en in welke setting. In Waterland is
nadrukkelijk afgesproken één wethouder verantwoordelijk te maken voor dit proces. Wethouder Van
Nieuwkerk geeft aan een procesvoorstel aan de gemeenteraad van Waterland voorgelegd te hebben
waarop door alle zes partijen positief besloten is. Hiermee heeft het college van Waterland de opdracht
om uiterlijk in 2020 een besluit voor te bereiden.

In drie fases gaat Waterland het proces doorlopen waarbij onder meer ruimte is voor het gesprek met
bewoners, instellingen, ondernemers en omliggende gemeenten. Gekeken wordt naar de mogelijkheden in
de toekomst; behouden van bestuurlijke zelfstandigheid, bestuurlijke fusie of ambtelijke fusie.
De Provincie Noord-Holland heeft, met uiondering van de colleges van Beemster, Purmecend en
Zaanstad, onlangs gesprekken gevoerd met de overige Waterlandse en Zaanse colleges. Hierbij heeft de
provincie aangegeven medio 2019 besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van de betreffende
gemeenten te verwachten. Waterland geeft aan te kijken hoe daarmee om te gaan waarbij belang wordt
gehecht aan een zorgvuldig proces. Hierdoor wordt niet verwacht al voor de zomer van 2019 een besluit
te kunnen nemen. Wat overigens niet uitsluit dat het besluit al in 2019 genomen wordt. Dit hangt samen
met de uitkomsten van het proces dat Waterland met onder meer inwoners gaat doorlopen.
Fusieproces Beemster en Purmerend

Burgemeester Van Beek geeft aan vol vertrouwen het fusieproces in te gaan. Met de fusie ontstaat een
complete gemeente. De raad van Beemster heeft het college de opdracht gegeven na te gaan of er
omliggende gemeenten zijn die bîj de fusie aan wil haken. Burgemeester Bijl geeft aan dat de nieuwe
gemeente een andere statuut krijgt met de krachtenbundeling van beide gemeenten. In de afgelopen jaren
is regelmatig contact geweest met buurgemeenten. Hierbij is ook gesproken over de bestuurlijke
toekomst van de afzonderlijke gemeenten. Gemeenten hebben hierbij aangegeven een bestuurlijke
toekomst zonder Purmerend en Beemster te zien. Beemster heeft in februari 2018 de fusievraag gesteld
aan Purmerend. Purmerend zal niet zelf naar omliggende gemeenten het initiatief nemen met de vraag of
men wil fuseren omdat de noodzaak er niet is voor Purmerend. Volgens burgemeester Bijl betekent dit
overigens niet dat Purmerend niet openstaat voor vragen van andere gemeenten. We sluiten niet uit dat in
de toekomst in het gebied verdere bestuurlijke veranderingen zullen plaatsvinden.
Reactie opftisieptannen Beemster en Purmerend

Beemster en Purmerend hebben al langer nauwe verbinding met elkaar, niet alleen historisch, maar ook
door de ambtelijke samenwerking. Beemster en Purmerend gaan samen het fusieproces in waarbij 1
januari 2022 een harde datum is.
De heer Van Nieuwkerk geeft, ten aanzien van de fusieontwikkelingen in Beemster en Purmerend, vanuit
de gemeente Waterland aan geen bezwaar te hebben tegen de fusieplannen. Er is vanuit Waterland geen
behoefte om nu (waarbij de planning van Beemster en Purmerend wordt gerespecteerd] bij dit lopende
proces van Beemster en Purmerend aan te sluiten.
Ten aanzien van bestaande gemeenschappelijke regelingen wordt aangegeven dat de nieuwe
fusiegemeente deelnemer blijft Wel wordt uitgesproken dat het goed is te zijner tijd te kijken naar de
bestuurskracht in z’n geheel.

Ondertekening voor gelezen en akkoord:

Beemster,d.d.

Purmerend d d

26 februari 2019

26 februari 2019
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Gespreksverslag in het kader van fusieproces Beemster-Purmerend

Consultatie gemeenten Zaanstreek- Waterland
Gespreksverslag gesprek met gemeente Wormerland

Datum: 17 januari 2019

Aanwezigen
Namens Purmerend: burgemeester Bijl, gemeentesecretaris Blom, wethouder Kroese.
Namens Beemster: burgemeester Van Beek, gemeentesecretaris Van Duivenvoorde, wethouder Butter
Namens Beemster/Purmerend: projectleider mevrouw Kramer.
Namens Wormerland: burgemeester Tange, gemeentesecretaris Kool, wethouder Berkhout
Gespreksverstag
Bij aanvang van het gesprek wordt uitgesproken dat er een bestuurlijk gesprek plaatsvindt zonder
vastgestelde agenda. Alle aanwezigen spreken uit dat verslaglegging en terugkoppeling binnen de eigen
gemeenten plaats kan vinden naar aanleiding van dit verslag. Op een nader te bepalen moment wordt dit
verslag in overleg gedeeld.
Aanleiding gesprek
Burgemeester Tange heet de aanwezigen van harte welkom. Het gesprek vindt op verzoek van Beemster
en Purmerend plaats, daarom het woord aan burgemeester van Beemster.
Burgemeester Van Beek geeft de aanleiding van het fusieproces weer en licht toe dat dït gesprek enerzijds
voortvÏoeit uit een amendement dat de gemeenteraad van Beemster heeft aangenomen bij de
besluitvorming van het intentiebesluit op 9 januari 2018. Anderzijds is er vanuit Purmerend en Beemster
behoefte om omliggende te consulteren en te informeren over het fusieproces in aanloop naar het op te
stellen herindelingsontwerp. Aangegeven wordt dat dit herindelingsontwerp na besluitvorming door de
gemeenteraden in de loop van 2019 ook ter inzage wordt gelegd en naar de omliggende gemeenten wordt
gezonden. Dit is formeel een moment waarop gereageerd kan worden op de vorming van de nieuwe
gemeente.
Er worden gesprekken gevoerd met alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Omdat Koggenland en
Alkmaar aan Beemster grenzende gemeenten zijn, heeft burgemeester Van Beek ook met hen gesprekken
gevoerd over het fusieproces van Beemster en Purmerend. Beide gemeenten hebben aangegeven geen
bezwaar te hebben tegen deze fusieplannen en ook niet aan willen sluiten in dit proces.
Burgemeester Bijl geeft aan dat de gemeenten Beemster en Purmerend het voornemen hebben om pen
januari 2022 te fuseren. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 27 september jt. het intentiebesluit
genomen. In de afgelopen tijd hebben [vertegenwoordigers van) de colleges van Beemster en Purmerend
op verschillende formele en informele momenten met omliggende gemeenten reeds gesproken over de
bestuurlijke toekomst van hun gemeenten in relatie tot elkaar. Purmerend is door Beemster benaderd
voor een bestuurlijke fusie. Voor Purmerend geldt dat zij zelf geen gemeenten zullen benaderen met het
verzoek om aan te sluiten bij Purmerend.
Fusieproces
Burgemeester Bijl schetst dat in Purmerend het proces Toekomstig Purmerend is gestart waarbij
Purmerendse inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers wordt gevraagd hun reactie te
geven op de fusie. Vraag is hoe zij tegen de fusie aan kijken en wat Purmermerenders belangrijke
Purmerendse waarden vinden die ze ook in de nieuwe gemeente terug willen zien. Dit proces is afgelopen
dinsdag 15 januari jI. gestart op de dinsdagmarkt in Purmerend.
Burgemeester van Beek geeft aan dat in Beemster het proces Waardevol Beemster is doorlopen om de
waarden op te halen. Er is gewerkt met ambassadeurs die in gesprek zijn gegaan met Beemsterlingen.
Hier zijn goede ervaringen mee, met name ook omdat zowel positieve maar ook kritische geluiden worden
geuit
Alle input van deze processen worden meegenomen in de vorming van de nieuwe gemeente en worden
opgenomen in het op te stellen herindelingsontwerp.
1

Bestuurlijke toekomst

Wethouder Berkhout geeft toelichting op de ambtelijke samenwerking van Wormerland en Oostzaan.
Gebleken is, onder meer tijdens de verkiezingen, dat de bestuurlijke zelfstandigheid binnen de gemeenten
heel breed wordt omarmd. Dit is ook de raadsbrede opvatting bestuurlijke zelfstandigheid voor een
vitaal groene gemeente. Vanaf 2010 werkt Wormerland ambtelijk samen met Oostzaan. In die tijd is er
ook nog sprake geweest van aansluiting van Landsmeer en Waterland bij deze samenwerking. Dit is
echter niet gerealiseerd.
Zo’n twee jaar geleden is de ambtelijke samenwerking tegen het licht gehouden. Ook is kritisch gekeken
naar hoe het zou functioneren als Oostzaan en Wormerland samen verder zouden gaan. Uitkomst was dat
de ambtelijke Organisatie O een andere wijze ingericht moest worden. Aanpassing van structuren heeft
geleid tot een betere werking van het ambtelijk apparaat Dit was nodig om te garanderen dat beide
gemeenten bestuurlijk zelfstandig kunnen blijven en ambtelijk voldoende geëquipeerd kan blijven.
Tussen de gemeenten onderling wordt over de werking veelvuldig gesproken waarbij voldoende ruimte is
om binnen de eigen gemeenten visie te bepalen, Zaken worden grotendeels gezamenlijk opgepakt waarbij
de couleur locale ingebracht kan worden.
Op dit moment is er op bestuurlijk vlak geen reden om de zelfstandigheid te verlaten. Burgemeester Tange
geeft aan dat Wormerland denkt te kunnen voldoen aan wat de gemeenschap van de gemeente vraagt.
Recent is ook het gesprek met Landsmeer gevoerd omdat Landsmeer de vraag heeft gesteld of
Wormerland mee wil in bestuurlijke fusie. Ook aan Landsneer is kenbaar gemaakt hoe Wormerland er in
zit, namelijk zelfstandig verder in de constructie van ambtelijke samenwerking met Oostzaan.
In de ambtelijke samenwerking die Wormerland heeft zijn drie zaken geborgd; personeel, ICT en
huisvesting. Momenteel werken er in 220 ambtenaren verdeeld over twee locaties. In Oostzaan zijn er 35
werkplekken en in Wormerland 100. Er wordt met flexplekken gewerkt Wormerland vindt dat de
schaalgrootte nog best wat verruimd zou mogen worden en draagt dat ook uit in de regio.
Er wordt gesproken over de inzet van ambtenaren in beide gemeenten en de wijze waarop praktisch
invulling wordt gegeven aan het werken voor twee gemeenten. Ook wordt gesproken over de ruimte die
Wormertand en Oostzaan ervaren door enerzijds zoveel mogelijk gelijke regelgeving te hanteren en
anderzijds maatwerk per gemeente toe kunnen passen.
Gemeentesecretaris Kool schetst dat Wormerland gevraagd is door de Provincie Noord-Holland aan te
geven hoe de toekomst voor de gemeente eruit zieL Ook met andere gemeenten is hierover door de
provincie het gesprek gevoerd. Gemeentesecretaris Kool vraagt hoe wordt aangekeken naar de
samenwerking in MRA-verband. Burgemeester Bijl geeft aan dat in de regio afspraken zijn gemaakt hoe
met elkaar wordt samenwerken. Voor Purmerend en Beemster blijft dat ook gewoon uitgangspunt, ook in
MRA-verband.
Burgemeester Tange geeft aan dat er goede bestuurlijke verhoudingen zijn met Zaanstad en Purmerend.
Gesproken wordt over de contacten tussen de raden onderling en de gesprekken over gezamenlijke
thema’s onder meer in MRA-verband. Het college van Wormerland vindt het belangrijk om bestuurlijk en
ambtelijk regionaal aansluiting te houden en de rol te kunnen blijven vervullen. Burgemeester Bijl
onderschrijft dit en geeft aan dat Purmerend geïnvesteerd heeft om hieraan invulling te kunnen geven.

2

Reactie op fusieptannen Seemster en Pucmerend

Burgemeester Van Beek vraag hoe Wormerland kijkt naar de fusie tussen Beemster en Purmerend.
Burgemeester Tange geeft aan als gemeente zelf het recht te ervaren op het hebben van een eigen
opvatting ten aanzien van een bestuurlijke toekomst Daarom worden de keuzes en het proces van
Beemster en Purmerend gerespecteerd. De fusie van Beemster en Purmerend wordt als niet schadelijk
voor Wormerland ervaren. Wormerland geeft echter aan daar niet in mee te willen en zelf een andere
keuze te maken, namelijk bestuurlijke zelfstandigheid en voortzetting van de ambtelijke samenwerking
met Oostzaan.

Ondertekening voor gelezen en akkoord:

Beemster, d.d.
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Gespreksverslag in het kader van fusieproces Beemster-Purmerend

Consultatie gemeenten Zaanstreek- Waterland
Gespreksverstag gesprek met gemeente Zaanstad
Datum: 10 januari 2019

Aanwezigen
Namens Purmerend: burgemeester Bijl, gemeentesecretaris Blom, wethouder Kroese
Namens Beemster: burgemeester Van Beek, wethouder Butter.
Namens Beemster/Purmerend: project]eider mevrouw Kramer.
Namens Zaanstad: burgemeester Harnming, gemeentesecretaris Apeldoorn adviseurs strategie de heer
Bicer en de heer Swen.
,

Afwezig met bericht: gemeentesecretaris Van Duivenvoorde

Gespreksverslag
Bij aanvang van het gesprek wordt uitgesproken dat er een bestuurlijk gesprek plaatsvindt zonder een
vastgestelde agenda. Alle aanwezigen spreken uit dat verslaglegging en terugkoppeling binnen de eigen
gemeenten plaats kan vinden naar aanleiding van dit verslag. Op een nader te bepalen moment wordt dit
verslag in over]eg gedeeld.

Aanleiding gesprek
Aanleiding van het gesprek is het verzoek van Beemster en Purmerend om te praten over de bestuurlijke
toekomst.
Burgemeester Van Beek geeft de aanleiding van het fusieproces weer en licht toe dat dit gesprek enerzijds
voortvloeit uit een amendement dat de gemeenteraad van Beemster heeft aangenomen bij de
besluitvorming van het intentiebesluit op 9 januari 2018. Anderzijds is er vanuit Purmerend en Beemster
behoefte om omliggende te consulteren en te informeren over het fusieproces in aanloop naar het op te
stellen herindelingsontwerp. Aangegeven wordt dat dit herindelingsontwerp na besluitvorming door de
gemeenteraden in cle loop van 2019 ook ter inzage wordt gelegd en naar de omliggende gemeenten wordt
gezonden. Dit is formeel een moment waarop gereageerd kan worden op de vorming van de nieuwe
gemeente.
Burgemeester Bijl geeft aan dat de gemeenten Beemster en Purmerend het voornemen hebben om pen
januari 2022 te fuseren. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 27 september jI. het intentiebesluit
genomen. In de afgelopen tijd hebben (vertegenwoordigers van) de colleges van Beemster en Purmerend
op verschillende formele en informele momenten met omliggende gemeenten reeds gesproken over de
bestuurlijke toekomst van hun gemeenten in relatie tot elkaar.
Er worden gesprekken gevoerd met alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Omdat Koggenland en
Alkmaar voor Beemster grenzende gemeenten zijn, heeft burgemeester van Beek ook met hen gesprekken
gevoerd over het fusieproces van Beemster en Purmerend. Beide gemeenten hebben aangegeven geen
bezwaar te hebben tegen deze fusieplannen en ook niet aan willen sluiten in dit proces.

Bestuurlijke toekomst
Burgemeester Hamming geeft aan dat Zaanstad geen bezwaar heeft tegen de fusieplannen van Beemstet
en Purmerend. Van aansluiting bij de fusie is voor Zaanstad geen sprake. Burgemeester Hamming en
gemeentesecretaris Apeldoorn bieden hulp aan mocht daar in het fusieproces behoeft aan zijn.
Burgemeester Hamming geeft aan de herindeling van Beemster en Purmerend een goede beweging te
vinden en een versterking in de regio. De kwetsbaarheid wordt kleiner gemaakt.
Burgemeester Bijl geeft aan het proces zorgvuldig te willen doorlopen zowel naar inwoners als naar de
buurgemeenten. Tijdens informele gesprekken is de bestuurlijke toekomst al eerder onderwerp van
gesprek geweest. Het is prettig nu ook formeel het standpunt vanuit Zaanstad te kennen.

Gemeentesecretaris Apeldoorn geeft aan dat Zaanstad het prettig vindt om krachtige partners te hebben
in deze regio. Goed samenspel in relatie ook naar Amsterdam, VNG en andere partijen. Deze uitspraak is
eerder ook in het gesprek met de gemeente Waterland gedaan.
Gesproken wordt over het Functioneren van de ambtelijke samenwerking en de stappen die nu gezet
worden door Beemster en Purmerend. Ook wordt gesproken over hoe de fusieplannen in de samenleving
worden ontvangen. Burgemeester Van Beek schetst het proces Waardevol Beemster waarbij inwoners zijn
betrokken voor het ophalen van waarden.
Burgemeester Bijl licht toe hoe het proces van het ophalen van waarden in Purmerend gaat verlopen.
Inwoners moeten de gelegenheid krijgen om hun reactie te geven. De resultaten van de opgehaalde
waarden van beide gemeenten worden gebundeld en ingebracht in de nieuwe gemeente.
Beide gemeenten zijn complementair aan elkaar.
Vanuit Zaanstad delen burgemeester Hamming en gemeentesecretaris Apeldoorn hun ervaring met het
werken met wijkwethouders waarbij ze aangeven dat het goed werkt door voortdurend in contact zijn
met inwoners. Door het geven van inzicht in feiten laat je zien dat bepaalde kernen geen voorkeurspositie
hebben, maar dat op maat hulp ingezet wordt.
Reactie op fusieplannen Seemster en Purmerend
Zaanstad geeft aan positief tegenover de fusieplannen van Beemster en Purmerend te staan omdat een
stevige partner in de regio prettig is. Er is vanuit Zaanstad geen behoefte om aan te sluiten bij de fusie.
Verder biedt Zaanstad ondersteuning aan zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau.

Ondertekening voor gelezen en akkoord:

Beemster, d.d. 28 februari 2019
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Purmerend, d.d. 28 februari 2019
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