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Kennisnemen van
het procesvoorstel voor fase III van het traject" bestuurlijke toekomst gemeente Waterland".
Inleiding
In augustus 2018 heeft de raad unaniem ingestemd met het voorgelegde procesvoorstel voor de
bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland. In dit procesvoorstel stonden fase I en II uitgewerkt en
was een globale invulling van fase III gegeven. Na besluitvorming is fase I van start gegaan; deze fase is
volgens planning begin januari 2019 afgerond door oplevering van de argumentenkaarten. Fase II is in
november 2018 gestart door een rondje langs de omliggende gemeenten te maken (Edam-Volendam,
Purmerend, Beemster, Landsmeer, Amsterdam, Oostzaan, Zaanstad en Wormerland). Deze gemeenten
hebben daarbij toegezegd ons vóór 1 maart 2019 van een schriftelijke reactie te voorzien met betrekking
tot dit proces.
Samenvatting
Het vervolg van het proces, fase III, dient nu te worden ingevuld.
Fase III start volgens de planning op 1 maart 2019. In deze (laatste) fase is het de bedoeling om onder
meer met de opgehaalde input uit fase I en fase II de meningen van inwoners in beeld te krijgen.
De reeds opgehaalde input bestaat dan uit:
Drie argumentenkaarten, voor de opties: maximale zelfstandigheid, ambtelijk fuseren en bestuurlijk
fuseren.
Schriftelijke reacties van de omliggende gemeenten met betrekking tot ons proces.
Zowel de argumentenkaarten als de reacties van de gemeenten zullen als bijlage dienen voor de aan het
begin van fase-Hl op te stellen discussienotitie.
Uitvoering fase III
De klankbordgroep van de Raad heeft unaniem geadviseerd het procesvoorstel wel te bespreken in de
voorbereidende raad van 7 maart, zonder dat besluitvorming nodig is in de raad van 14 maart.

Maart/ april2019 DiJcuJJienotitie en voorbereiding bgieenkomJten:
Voor het opstellen van de discussienotitie en de voorbereiding van de debatbijeenkomsten worden
de maanden maart en april gereserveerd. De discussienotitie zal voldoende basis bieden om de
discussie met de inwoners optimaal te kunnen voeren. De discussie zal worden aangegaan aan de
hand van deze discussienotitie met als bijlage de drie argumentenkaarten alsmede de reacties van
de omliggende gemeenten. Inhoudelijk bevat de discussienotitie geen concept standpunt van het
college maar de notitie zal de discussie wel in een context plaatsen. De notitie zal moeten
zorgdragen voor voldoende waarborgen voor een debat in de kernen waarmee het college een stap
verder kan zetten en daarna tot een voorstel kan komen. Het college stelt de discussienotitie op en
is verantwoordelijk voor de inhoud van het stuk. Aan de klankbordgroep van de raad wordt de
conceptversie voorgelegd ter bespreking.
Abril2019 Centrale aftrab debatbijeenkomsten:
Centrale aftrap/'kick-off voor de debatbijeenkomsten; vorm en inhoud van deze 'kick-off
activiteit wordt nog nader door het college bepaald, en wordt besproken in de klankbordgroep.
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Meiljuni 2019: Debatbgjeenkomsten:
Er worden meerdere debatbijeenkomsten met de inwoners van de gemeente \Vaterland in de
verschillende kernen van de gemeente georganiseerd. Ook wordt er een aparte debatbijeenkomst
gehouden met Ondernemend Waterland. Hierbij is het de bedoeling dat een zo groot mogelijke
groep inwoners/ondernemers kunnen meepraten over de bestuurlijke toekomst. We willen deze
bijeenkomsten organiseren in samenwerking met de kernraden. We willen hen uitnodigen een
discussiepunt toe te voegen dat kenmerkend is voor de kern, en we willen hen uitnodigen
nadrukkelijk een rol te hebben in de communicatie naar de inwoners rondom dit traject. Op
26 september 2018 en 29 januari 2019 zijn er overleggen geweest met de kernraden waarbij zij zich
positief hebben uitgesproken over het idee voor hun rol in het proces.
De input uit deze debatbijeenkomsten wordt opgehaald en verzameld. Over de exacte vorm van
de bijeenkomsten wordt nog nagedacht.
julilauguJtUJ 2019: Concept Jtandpunt wllege:
In juli en augustus neemt het college een conceptstandpunt in over de bestuurlijke toekomst van
Waterland. Door het voorgestelde tijdpad wordt het mogelijk om bij deze standpuntbepaling
rekening te houden met de bestuurlijke ontwikkelingen die zich mogelijk rondom de zomer zullen
voordoen in Landsmeer, Oostzaan en Wormerland.
September 2019: BijeenkomJt met inwoners over het wncept Jtandpunt:
Het college nodigt inwoners uit voor een toelichting op het standpunt, dat het college in concept
heeft ingenomen. Het gaat ruer om een discussiebijeenkomst over het conceptstandpunt. Dit kan
nog aanleiding zijn het conceptstandpunt van het college te wijzigen.
Oktober 2019: Raadsvoorste!.Het college stelt een raadsvoorstel op zodat de raad aan de hand daarvan een besluit kan nemen
over de toekomst van de gemeente Waterland. Deze besluitvorming kan plaatsvinden in het vierde
kwartaal van 2019. De Raad zal beslissen hoe zij het besluitvormingsproces wil inrichten. Dit
besluitvormingsproces begint met een 'openbare raadsbijeenkomst met deskundigen'. Tijdens deze
bijeenkomst kunnen raadsleden vragen stellen aan externe (door de Raad uit te nodigen)
deskundigen.
Een eonsequentie van dit procesvoorstel is dat het niet mogelijk is om nu aan te sluiten bij het huidige
fusieplan van de gemeenten Purmerend en Beemster. De formele besluitvorming van het
herindelingsontwerp zal rond september/oktober plaatsvinden. De gemeente Waterland zal in die fase om
een nadere formele zienswijze worden gevraagd. Daarmee wordt de bestuurlijke ruimte voor een
raadsbesluit dus verkleind. Overigens blijft aansluiting bij dit proces op latere termijn wel mogelijk.
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Dit procesvoorstel voldoet niet aan de oorspronkelijke wens van de Provincie Noord-Holland om in de
zomer van 2019 een besluit te nemen. In de loop van dit proces heeft in november 2018 een gesprek
plaatsgevonden met de Provincie. In dit gesprek hebben wij voldoende aanknopingspunten gevonden om
te kunnen verwachten dat dit tijdpad bij de Provincie niet op grote bezwaren zal stuiten. De Provincie
toont zich positief over de constructieve wijze waarop dit proces is ingekleed. Begin februari 2019 heeft
een gesprek plaatsgevonden met de Commissaris van de Koning waarbij de Commissaris van de Koning
heeft aangegeven akkoord te zijn met het huidige procesvoorstel.
De gemeenteraad kan door middel van deze voorgestelde werkwijze in 2019 een besluit nemen over de
bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland aan de hand van de uitkomsten van fasen I, II en III .

ecretaris/ algemeen directeur

L.M.B.e. Kroon
burgemeester
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Argurnentenkaarten
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