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Geacht college,

De gemeente Beemster merkt datzt¡ niet langer een duurzame ze¡fstandige toekomst

tegãmoet kan gaan. Dit gelet op de ontwikkelingen in de regio, de bestuurskracht,

veiplichtingen ãie zijn aàngegaan en de huidige financiële positie van Beemster' Een

bestuurlijke fusie is daarmee een onvermijdelÜke stap'

Dit hebben wij in een brief van 23 november 2O17 gedeeld met de provincie Noord-Holland.

Op 30 novem-ber 2017 geeftde provincie in reactie hierop onder meer aan het geen

verantwoord besluit te vinden energie te steken in verdergaande ambtelijke samenwerking.

Een bestuurlijke fusie wordt ook doôr de provincie gezien als een voþende stap, waarbij zij

als uitgangspunt hanteert dat de logische fusiepartner de gemeente is waarmee al een

ambtelijke samenwerking is aangegaan.

Op basis van deze bevindingen heeft de gemeenteraad van Beemster in de

rådsuetg"dering van 9 januari 2018 het ingrijpende besluit genomen een bestuurlijke fusie

te willen iealiseren in de komende raadsperiode. De raad heeft opdracht gegeven het

herindelingsproces op te starten met de gemeente Purmerend. Tevens heeft het college

expliciet oódracht geí<regen om samen met de gemeente Purmerend, op korte term'tjn

coit"geg"éprekken te voeren met omliggende gemeenten om na te gaan of zij bereid zijn

aan te sluiten bij onze herindeling.

Met deze brief willen wij u graag uitnodigen het herindelingsproces met ons te doorlopen.

Vanzelfsprekend vraagi Oiiom besluitvorming in uw gemeente. Langs deze weg verzoeken

w'lj u daarom de proceãure te starten voor het nemen van een intentiebesluit door uw

gemeenteraaO tot bestuurlijke fusie met de gemeente Beemster per 1 januari 2021.
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De gemeente Beemster vindt het van belang dat het proces maximale inbreng borgt van
besluur, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Draagvlak zien wij het
beste tot stand komen bij de inbreng van de Beemster waarden. Wij gaan hierover met hen
in gesprek. Het resultaat hiervan geven we graag samen met Purmerend een plek in het op
te stellen herindelingsontwerp.

Wij hechten aan een gezamenlijk proces in goede harmonie. Een voortzetting van de
plezierige samenwerking die onze besturen reeds lange tijd met elkaar hebben. Het is het
vertrouwen in deze samenwerkíng dat wij deze ingrijpende beslissing kunnen nemen.

Wij zien uit naar uw besluitvorming,

Hoogachtend,
van Beemster

C.P. van Duivenvoorde
gemeentesecretaris
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