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Geacht college en geachte raad,

Op 19 februari 2010 hebben wij de colleges van burgemeester en wethouders van de 
gemeenten in de regio Waterland en de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer de rapportage 
van KplusV Organisatieadvies over het inventarisatieonderzoek ambtelijke samenwerking 
gezonden.
De belangrijkste conclusie was toen dat een robuuste ambtelijke samenwerkingsorganisatie, 
zoals de raad van Beemster voor ogen stond, niet haalbaar zou zijn.
Na de installatie van de nieuwe raad en het aantreden van het nieuwe college hebben we de 
draad weer opgepakt en ons beraden over andere mogelijkheden.
De gevolgen van de economische crisis maken voor iedereen meer ambtelijke samenwerking 
op korte termijn noodzakelijk.

De raad van Beemster heeft op 11 november 2010 besloten om de Commissie Ambtelijke 
Samenwerking van Beemster de volgende vervolgopdracht te geven:

Onderzoek of Beemster, samen met Zeevang, Graft-De Rijp, Schermer en mogelijk andere 
Waterlandse gemeenten, tot ambtelijke samenwerking kan komen met Purmerend om de 
kwetsbaarheid te verminderen en de bezuinigingen het hoofd te bieden. Diverse vormen van 
samenwerking kunnen worden onderzocht: van het overdragen van bepaalde specifiek 
benoemde taken, onder afsluiting van Service Niveau Overeenkomsten (SNO) tot het geheel 
samenvoegen van ambtelijke organisaties. Bij de keuzes voor de vorm van samenwerking 
moet maatwerk per gemeente mogelijk zijn. Bestuurlijke zelfstandigheid van Beemster blijft 
bij dit onderzoek het uitgangspunt.

Ons raadsvoorstel van 4 november 2010, zoals besproken op 11 november 2010, gaat ter
informatie hierbij.

In verband hiermee leggen wij u de volgende vragen voor:

1. Is uw gemeente bereid om samen met Beemster en andere gemeenten, zoals 
genoemd in de aanhef, deel te nemen aan een ambtelijke samenwerking met de 



gemeente Purmerend?

2. Welke vormen van samenwerking (variërend van overdracht van specifieke taken tot
samenvoeging ambtelijke organisaties) zijn voor u bespreekbaar?

3. Is behoud van bestuurlijke zelfstandigheid ook voor uw gemeente uitgangspunt bij het 
onderzoek naar ambtelijke samenwerking met de gemeente Purmerend?

Wij zijn u bij voorbaat zeer erkentelijk voor uw (spoedige) reactie. 

Hoogachtend,
De commissie ambtelijke samenwerking van 

Beemster.
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