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onderwerp
Vragen naar aanleiding van besluitvorming over bestuurlijke fusie Beemster

Geachte leden van het college van Gedeputeerde Staten,

In 2014 is de gemeente Beemster een ambtelijke samenwerking aangegaan met 
Purmerend. In vervolg op de evaluatie van deze samenwerking in 2016 is het afgelopen 
jaar een verbeterplan opgesteld door de directies van Purmerend en Beemster met 
ondersteuning van Kokx/de Voogd. Het college van Beemster heeft op basis van dit rapport, 
geconstateerd geen vertrouwen te hebben dat met kracht inzetten op de optimalisatie van 
de ambtelijke organisatie en bestuur echt gaat helpen naar een duurzame zelfstandige 
toekomst.

Gelet op alle ontwikkelingen in de regio, de bestuurskracht, basis niet op orde en de 
financiële positie van Beemster zou een bestuurlijke fusie eerder aan de orde zijn, meent 
het college.
Het college heeft daarom ingezet op een bestuurlijk traject met de raad om te verkennen of 
er draagvlak, inzicht is en uiteindelijk een uitspraak tot bestuurlijke fusie in de raad kan 
komen om Beemster als waardevolle identiteit en gemeenschap in de regio in de toekomst 
te behouden.

Daartoe heeft het college besloten om met een bestuurlijk verkenner bij de fractievoorzitters 
op te halen wat hun visie is op de bestuurlijke toekomst van Beemster. Voormalig 
burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders heeft zich bereid verklaard de rol van 
verkenner op zich te willen nemen. Daarop is in beslotenheid met de heer Schneiders 
gesproken met de hele raad en commissie. Waarna besloten is de provincie te vragen om 
hun visie te geven op de bestuurlijke toekomst van Beemster in relatie tot de bestuurskracht 
en de financiële positie, maar zeker ook in relatie tot ontwikkelingen in de regio. Op basis 
van de gevoerde gesprekken met de fractievoorzitters en secondanten heeft de heer 
Schneiders de volgende conclusies getrokken:
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Geen van de fracties is van mening dat Beemster op de huidige voet door moet gaan.
Het beeld dat we de basis niet op orde hebben wordt breed gedeeld.
Naast de onhoudbare financiële situatie wordt er ook ernstig aan de bestuurskracht 
getwijfeld.
Alle fracties vinden daarom dat er nu iets moet gebeuren.

De fracties verschillen echter van mening waar het gaat om de fusiepartner(s), om de 
snelheid van fuseren en om de te volgen strategie
Alle fracties zijn overigens van mening dat de provincie moet worden gevraagd om hun visie 
te geven op de bestuurlijke toekomst van Beemster in relatie tot de bestuurskracht en de 
financiële positie, maar zeker ook in relatie tot ontwikkelingen in de regio.

Op 28 november 2017 worden het rapport van de directies en het raadvoorstel van het 
college over de onvermijdelijke keus dat een bestuurlijke fusie voor de gemeente Beemster 
noodzakelijk is, in de openbare commissievergadering besproken.
Om te komen tot een zorgvuldige afweging door de raadscommissie/raad op basis van de 
volledige en juiste informatie willen wij de provincie verzoeken antwoord te geven op de 
volgende vragen:

1. Welke visie heeft de provincie op de huidige financiële situatie en de bestuurskracht 
van Beemster?

2. En kunt u daarbij een relatie leggen met de ambtelijke samenwerking die in 2014 is 
aangegaan met Purmerend?

3. Wat vindt de provincie van de bestuurskracht in de regio?
4. Wat verwacht de provincie nu van de gemeenteraad en het college van Beemster ?

Het proces om een keuze te maken voor een bestuurlijke fusie is de afgelopen maanden in 
een stroomversnelling gekomen. Daarom verzoeken wij u nu om een antwoord op onze 
vragen op zeer korte termijn. Wij hopen dat u daaraan kunt voldoen en zien uit naar uw 
spoedige reactie, zodat die meegenomen kunnen worden in de beraadslaging met 
betrekking tot de consequenties ambtelijke fusie en plan van aanpak op 28 november 2017.

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beemster.

A.vf M. van Beek 
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde 
gemeentesecretaris


