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Geachte leden,
Uw kenmerk

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u een afschrift toe van onze brief
aan de gemeenteraad van Landsmeer naar aanleiding van het gesprek
dat wij op 2 april JI. met hen gevoerd hebben over de bestuurlijke
toekomst. Een gelijkluidende brief is verstuurd aan de gemeenteraden
van Waterland en Edam-Volendam; op 19 maartjl. spraken wij met de
gemeenteraad van Waterland over dit onderwerp en op 4 april jI. met de
gemeenteraad van Edam-Volendam.
Deze gesprekken waren enerzijds bedoeld als kennismaking met de
nieuwe Commissaris van de Koning, de heet Van Dijk en anderzijds om
de balans op te maken naar aanleiding van de afspraken die wij met de
colleges en gemeenteraden hebben gemaakt tijdens de bijeenkomsten
in het IntelI Hotel in Zaandam op 23 en 30 mei 201 8. Met onze brief
van 13juni 2018 (kenmerk 1089368/1089373) hebben wij u
geïnformeerd over deze bijeenkomsten. Het doel van deze afspraken
was, onder meer, om de gemeenten Landsmeer en Waterland voor de
zomer van 201 9 een onomkeerbaat besluit te laten nemen over de
vorm en partner(s) om hun lokale bestuurskracht, en die van de regio,
te versterken.
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In onze brief aan de drie gemeenteraden geven wij een weergave van
wat er tijdens de gesprekken aan standpunten is ingebracht en wat wij
met de gemeenteraden hebben afgesproken. Samenvattend komt het er
op neer dat de gemeenteraad van Landsmeer in mei een besluit wil
gaan nemen over de bestuurlijke toekomst, dat de gemeenteraad van
Waterland voor eind van dit jaar een besluit wil gaan nemen over de
bestuurlijke toekomst en dat de gemeenteraad van Edam-Volendam
heeft aangegeven een luisterend oor te hebben voor buurgemeenten en
een eventueel verzoek van Landsmeer en Waterland op zijn merites te
zullen beoordelen.
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Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast

1 bijlage
Brief aan gemeenteraad van Landsmeer

Dijk

