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Geacht college,

ln het vervolg op de beslissingen in de colleges van Beemster en Purmerend in het begin van dit
jaar is door de directie van beide gemeenten met ondersteuning van Kob</deVoogd, een plan van
aanpak uitgewerkt om te komen tot een verdergaande ambtelijke samenwerking tussen beide
gemeenten.

Wij constateren uit de rapportage dat de samenwerking op een andere leest geschoeid zou
moeten worden om verdere gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Het samengaan
van beide ambtelijke organisaties zou daarbij een goed alternatief kunnen zijn voor de
huidige samenwerking en in 2019 gestalte kunnen krijgen .

Vorm geven aan één ambtelijk apparaat dat beide gemeenten ten dienste staat en tegelijk in
staat is optimale kwaliteit te leveren, is een uitdaging en dagtaak op zich. Om die reden
hebben wij besloten dat een dergelijk intensief traject niet de meest optimale vorm van
samenwerken zal zijn en het eindbeeld geen optimalisatie zal opleveren. Voor ons is
belangrijk, dat een intensieve samenwerking een oplossing biedt voor de kwaliteit van
dienstverlening aan onze samenleving, de kwetsbaarheid van onze gemeente zal
verminderen en de bestuurskracht zal toenemen. Daarbij zijn wij van mening dat binnen een
ambtelijke samenwerking een werkbare verdeelsleutel met betrekking tot de inzet van de
Purmerendse ambtenaren moet worden afgesproken en een formele positie van de
gemeentesecretaris van Beemster moet worden gerealiseerd.

Zoals afgesproken met de raad zullen wij de uitweking van de besluiten genomen op 7 februari
2017 metde raad delen om van hen te vememen hoe zij verder willen gaan in dit proces en of zij

het rapport onderschrijven. Een en ander zal plaatsvinden op 28 november 2017 in een openbare
raadsvergadering.
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Als Beemster bestuur hebben wij onze blik vooruit geworpen op de toekomst van de
gemeente Beemster. Tijdens de periode van de totstandkoming van het rapport en heden is

het ons ook duidelijk geworden dat het goed is dat wij ons oriënteren op de mogelijkheden
die voor ons beschikbaar zijn om de Beemster' gemeenschap op een goede manier te
bedienen en te besturen.

Hoewel wij ons inzetten om op een zo kort mogelijke termijn met de gemeenteraad tot een
afgewogen oordeel te komen over onze toekomst zal een zorgvuldig besluitvormingsproces
enige tijd in beslag nemen. Wij vinden het van belang u op de hoogte te houden over de
voortgang van de gedachtenvorming en besluitvorming hierover binnen ons bestuur. Voor
de korte termijn treden wij graag met u in overleg op welke manier wij, in het licht van ons
beider standpunten, tot het moment van besluitvorming en uitvoering van de besluitvorming,
te zorgen voor wederzijdse tevredenheid op de uitvoering van de werkzaamheden voor
onze gemeente.

Hoogachtend,
r en wethouders van Beemster.
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