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Geachte leden van de raad,

De uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn bekend. Van harte
gefeliciteerd met uw zetel in de gemeenteraad.

U gaat nu inhoudelijk het gesprek met elkaar aan over opgaven die de komende periode
aan de orde zijn, met als doelgezamenlijk tot een coalitie- dan wel raadsprogramma te
komen. Om u hierin te faciliteren biedt het huidige college u graag het bijgevoegde
overdrachtsdocument aan. Hierin zijn thema's opgenomen die voor de komende
raadsperiode relevant zijn. Het is niet bedoeld om uitputtend te zijn, het geeft een overzicht
op hoofdl'rjnen. Voor een verdieping van de discussie kan een beroep worden gedaan op de
ambtelijke organisatie. Daartoe kunt u zich richten tot de griffier en de gemeentesecretaris.
U kunt voor de gesprekken gebruikmaken van het gemeentehuis en onze faciliteiten.

lnformateur
Gelet op de opgaven waar we voor staan als gemeentebestuur en de verschillende
opvattingen die de politieke partijen hebben geuit in de afgelopen maanden, raden wij u aan
de onderhandelingen te starten met gesprekken met alle fractíes onder leiding van een
informateur. Een onafhankelijk iemand met bestuurlijke ervaring en gezag, met kennis van
lokaal bestuur en liefst van Beemster en de regio. De informateur kunt u de opdracht geven
om een verkenning uit te voeren, die gericht is op wat elke fractie belangrijk vindt voor de
komende bestuursperiode. Hij of z$zal zorgvuldig te werk moeten gaan en spreekt daarbij
alle partijen. De resultaten worden met u allen besproken, zodat er een vervolgstap
gemaakt kan worden naar een programma en de formatie van een nieuw college. De griffìe
kan de verslaglegging vezorgen en mocht het nodig zijn dan is het college bereid mee te
denken over de persoon die deze taak zou kunnen vervullen.
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Basis informatie
Wij nodigen u ook graag uit op 3 en 10 april de speciaal georganiseerde
kennisbijeenkomsten bijte wonen. Deze bijeenkomsten zijn gericht op het aanreiken van de
instrumenten die de raad ter beschikking staan op de thema's bestuur en dienstverlening,
sociaal domein, fysiek domein en financiën. Het defìnitieve programma wordt u apart
toegestuurd. Ook voor de themabijeenkomst'Morele oordeelsvorming en integriteit' krijgt u
een uitnodiging via de griffier.

Wijzien deze kennisbijeenkomsten als mooie gelegenheid om als gemeenteraad
gezamenlijk een start te maken en om met alle partijen naar de toekomst te kijken in het
belang van de Beemster samenleving.

Wijwensen u de komende periode veelwijsheid en plezier toe in het raadswerk.

Met vriendelijke groet,
College van Burgemeester en Wethouders van Beemster

fiur'y-=
A.J.M. van Beek

Burgemeester
H.C.P. van Duivenvoorde

Gemeentesecretaris


