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Aan de raad
Inleiding en probleemstelling
De drie gemeenten Beemster, Graft-de Rijp en Schermer stemmen sinds 2002 hun beleid op het
gebied van recreatie en toerisme op elkaar af. Zij zijn hiervoor een bestuursovereenkomst aangegaan,
en hebben tevens gezamenlijk een strategienota en een samenwerkingsprogramma Land van
Leeghwater vastgesteld.
Mede met het oog op de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Beemster en Purmerend
alsmede de voorgenomen gemeentelijke fusie tussen de gemeenten Graft-de Rijp, Schermer en
Alkmaar, is begin 2013 afgesproken om het samenwerkingsverband Land van Leeghwater per 1
januari 2015 op te heffen. Het is de bedoeling om vanaf 2015 het verhaal en het gebied Land van
Leeghwater verder te promoten maar ieder naar eigen inzicht en bijdrage.
Overeenkomst de bestuursovereenkomst tussen de drie betrokken gemeenten, dienen de raden van
deze gemeenten in te stemmen met de voorgenomen opheffing van het samenwerkingsverband Land
van Leeghwater. In dit raadsvoorstel zal worden ingegaan op de inhoudelijke en financiële
consequenties die dit besluit voor het gebied – en de gemeente Beemster - zal hebben.
Oplossingsrichting
In artikel 9 van de bestuursovereenkomst Land van Leeghwater (2002) is het volgende opgenomen:
“
a.
De onderhavige bestuursovereenkomst kan worden gewijzigd, indien:
- de colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeente daartoe
unaniem besluiten; en:
- de colleges daartoe vooraf geadviseerd zijn door de stuurgroep, en:
- de wijzigingen in lijn met de door de gemeenteraden vastgestelde strategienota
zijn; en:
- voor zover dit geen consequenties heeft voor de voortgang van het
samenwerkingsprogramma.
b.
De beëindiging van het samenwerkingsprogramma door een of meerdere van de drie
gemeenten geschiedt bij besluit van de betreffende gemeenteraad c.q.
gemeenteraden gevolgd door een formele opzegging. Opzegging geschiedt slechts
tegen 30 juni of 31 december van enig jaar en er geldt een opzegtermijn van zes
maanden.
c.
Na beëindiging van het samenwerkingsprogramma worden financiële rechten en
plichten met behulp van een liquidatiebalans gewaardeerd en financieel gewaardeerd
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d.

door een onafhankelijke externe deskundige waarna verdeling plaatsvindt
overeenkomstig de onafhankelijke externe deskundige voorgestelde verdeelsleutel.
De kosten van inschakeling van deze externe deskundige komen voor rekening van de
uittredende gemeente(n).
Voor de drie gemeenten geldt in gezamenlijkheid de inspanningsverplichting om
gedwongen ontslagen ten gevolge van de beëindiging van deze
bestuursovereenkomst te voorkomen”.

De betrokken drie gemeenten zijn begin 2013 tot de conclusie gekomen dat voortzetting van de
samenwerking Land van Leeghwater – mede met het oog op de voorgenomen gemeentelijke fusie
tussen de gemeenten Graft-de Rijp, Schermer en Alkmaar en de ambtelijke samenwerking tussen
Beemster en Purmerend – niet meer wenselijk is. Alle gemeenten zien af van de inschakeling van een
externe deskundige. Het voor 2014 beschikbare budget zal zo veel mogelijk worden besteed. De
verwachting is echter dat er geld overblijft. Dit bedrag zal naar rato over de drie gemeenten worden
verdeeld.
Samenwerkingsprogramma Land van Leeghwater
Het samenwerkingsprogramma Land van Leeghwater is in feite een actieprogramma. In dit
programma zijn de volgende – voor de gemeente Beemster van belang zijnde – acties opgenomen:
a.
Sponsorovereenkomst Land van Leeghwater: Om de promotie van het gebied mogelijk te
maken, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘sponsorovereenkomsten’. Deze
overeenkomsten hebben tot doel om bepaalde evenementen mogelijk te maken.
Actie: Er worden geen sponsorovereenkomsten meer opgesteld voor de periode na 1 januari
2015.
b.
UIT! In het Land van Leeghwater: De gemeenten Beemster, Schermer en Graft-de Rijp
ondersteunen de stichting UIT! In het Land van Leeghwater met een basissubsidie. In deze
stichting zijn ondernemers van alle betrokken gemeenten vertegenwoordigd. De stuurgroep
Land van Leeghwater adviseert deze gemeenten om de basissubsidie voort te zetten zodat de
ondernemers het betreffende gebied kunnen blijven promoten.
In afwijking van dit advies hebben wij besloten om de basissubsidie van de gemeente
Beemster stop te zetten. Wij zijn voornemens om het vrijkomende bedrag in te zetten voor de
promotie van het Werelderfgoed Beemster in relatie met de overige werelderfgoederen
Stelling van Amsterdam en grachtengordel Amsterdam. Naar onze mening zal het effect
hiervan voor Beemster groter zijn dan voortzetting van de basissubsidie aan stichting UIT! In
het Land van Leeghwater.
c.
Leeghwaterproducten: Het samenwerkingsverband is eigenaar van een aantal producten, te
weten:
diverse folders en brochures (routes en kaarten): de gemeenten Schermer en Graft-de
Rijp zullen zorgdragen voor behoud van deze folders en brochures;
website Land van Leeghwater: idem als folders en brochures;
tijdmachine: de gemeente Beemster zal het behoud van de tijdmachine voor haar
rekening nemen.
Wij hebben besloten om niet verder te gaan met de tijdmachine. Dit levert een jaarlijkse
besparing van €3.600,-- op. Wel onderzoeken wij in samenwerking met het Bureau Toerisme
Laag Holland hoe we de informatie uit de tijdmachine als digitale I-Tour kunnen gebruiken. Op
die manier blijft de route behouden en kan deze binnen het totaalpakket aan I-Tours bij alle
VVV’s in het gebied worden aangeboden.
d.
Promotie: Het samenwerkingsverband draagt bij aan het Bureau Toerisme Laag Holland
(€4.000,-- per jaar), Regio VVV Hart van Holland (€4.000,-- per jaar) en De Uitkomst (€2.000,-per jaar). Deze bijdragen zijn in 2014 voor het laatst verleend.
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Daarna maken de betreffende gemeenten hun eigen afspraken met de promotieorganisaties.
Wij hebben deze afspraken inmiddels al met de directeur van het Bureau Toerisme gemaakt.
Met BTLH is een prestatieovereenkomst aangegaan waarin de prestaties alsmede de rekening
en verantwoording van deze prestaties expliciet is geformuleerd.
Meetbare doelstelling
Opheffing van het samenwerkingsverband Land van Leeghwater per 1 januari 2015.
Financiële
Financiële consequenties
De gemeente Beemster draagt jaarlijks €5.000,-- aan het samenwerkingsverband Land van
Leeghwater bij. Deze bijdrage vervalt per 1 januari 2015, maar willen wij graag beschikbaar houden
voor de promotie van het Werelderfgoed Beemster (en de samenwerking van de overige drie
werelderfgoederen in de Amsterdamse regio).
Zoals hierboven reeds is aangegeven, zal de basissubsidie van de gemeente Beemster aan de
Stichting UIT! In Land van Leeghwater en de bijdrage aan de tijdmachine eveneens per 1 januari 2015
komen te vervallen. Ook deze middelen willen wij beschikbaar houden voor de promotie van het
Werelderfgoed Beemster. Overigens zal een deel hiervan wel worden besteed aan het ontwikkelen van
een I-Tour met de informatie uit de tijdmachine. De geraamde incidentele kosten hiervoor bedragen
€1.000,-- (exclusief b.t.w).
Per 31 december 2014 zal de eindafrekening van het samenwerkingsverband Land van Leeghwater
worden opgemaakt. Afgesproken is dat de verdeling van een positief saldo gelijkelijk over de drie
gemeenten zal worden verdeeld. De gemeente Beemster kan aanspraak maken op een derde van
deze middelen.
Overige consequenties
Geen. De implicaties van het besluit tot opheffing van het samenwerkingsverband Land van
Leeghwater zijn hierboven nader omschreven.
Monitoring evaluatie
N.v.t.
Voorgesteld besluit
In te stemmen met de beëindiging van de huidige bestuursovereenkomst Land van Leeghwater
(2002) per 1 januari 2015 en de overige betrokken gemeenten Graft-de Rijp en Schermer hiervan
formeel in kennis te stellen.
Communicatie/Participatie
Actieve communicatie is niet noodzakelijk. De partijen in de gemeente Beemster op enigerlei wijze
betrokken zijn bij het samenwerkingsverband Land van Leeghwater zijn reeds van de opheffing van dit
samenwerkingsverband op de hoogte gebracht.
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