
Middenbeemster, 9 januari 2013
 Aan het College van B|W en de gemeenteraad
 Rijn Middelburgstraat 1
 1462 NV Middenbeemster
 Geacht College en leden van de gemeenteraad,
 Betreq: het Beemster belann in de samenwerkino met Purmerend
 Als scholen hebben we kennisgenomen van de op handen zijnde intensieve samenwerking tussen de gemeenten
 Beemster en Purmerend. In ons regulier overleg hebben we getracht in te schatten welke gevolgen deze
 koppeling kan hebben voor de processen die spelen en die zich kenmerken door een specifiek Beemster belang.
 We doelen daarbij op de jarenlange betrokkenheid die de gemeente Beemster toont en heeft getoond bij het wel
 en wee van de schoolpopulaties. Als directies waarderen we deze inzet bovenmatig en prijzen we ons gelukkig
 met de Ioyale en sympathieke ondersteuning die we van u op tal van gebieden mogen ontvangen: de Brede
 School Beemster, het cultureel Werelde|goed (Karel en de Kikkerkoning), de Kindergemeenteraad, diverse
 sociaal-onde-ijsinhoudelijke projecten, de bijdragen voor het Muziekonde|ijs, de integratie met het
 schoolmaatschappelijk werk en het CJG, enz. enz.
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 Mede dankzij de inzet en betrokkenheid van u en uw ambtenaren vinden we dat er sprake is van een even uniek
 als kwetsbaar concept rond de relatie gemeente/scholen. Dat succesvolle concept is sterk gerelateerd aan de
 bijzondere positie van de Beemster en vertoont welhaast de kenmerken van een 'huismerk'. Het cultureel erfgoed,
 maar ook de sociale samenhang tussen de kernen, dient daarom te worden beschermd. Dat is in het belang van
 de inwonets en dus eveneens in het belang van de kinderen die onze scholen bezoeken.
 Wat ons verontrust in de plannen van de samenwerking, is dat de getalsgrooqe van de partners sterk verschilt.
 Het gevaar is daarmee dat het Beemster belang op den duur vanuit de stedelijke optiek wordt aangestuurd. Dat
 zou de identiteit en het karakter van de Beemster duucaam kunnen beschadigen. We menen dan ook dat er
 binnen de samenwerking zekere garanties moeten worden beweAstelligd om die schade te voorkomen. Specifiek
 denken we aan het in stand houden van sommige cruciale cohtacten tussen gemeente en scholen, verankerd in
 personen.
 Graag gaan we spoedig met u in overleg om die garantstelling zowel procedureel als inhoudelijk te bespreken.
 Met vriendelijke groet,
 <
 H. Lonnee, director
 De Blauwe Morgenster
 te Middenbeemster
 .'
 F. van der Lee, directeur
 De Bloeiende Perelaar
 te Zuidoostbeemster
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 W. Stoffelen, directeur
 Lourdesschool
 te Westbeemster
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