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Onderwerp: Proces bestuurlijke fusie Beemster-Purmerend

Geachte leden van het college van Gedeputeerde Staten,

Hartelijk dank voor uw brief van 30 november jl., waarin u reageert op de beraadslagingen
bestuurlijke fusie Beemster. ln deze brief geeft u antwoord op de door ons gestelde vragen over de
financiële situatie, de bestuurskracht in Beemster en de regio, de samenwerking met de gemeente
Purmerend en de verwachtingen van uw college. Wij spreken onze erkentel'tjkheid uit voor uw snelle
reactie.

Langs deze weg informeren wij u dat uw reactie onder de aandacht van de gemeenteraad is gebracht
en in de besprekingen over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente is betrokken. Op I januari
2018 heeft de gemeenteraad van Beemster het ingrijpende besluit genomen om een bestuurlijke
fusie te realiseren in de komende raadsperiode. Het college heeft hierbij de opdracht gekregen de
herindelingsprocedure op te starten met de gemeente Purmerend. Daarnaast heeft de raad opdracht
gegeven om samen met Purmerend, op korte termijn collegegesprekken te voeren met omliggende
gemeenten om na te gaan of zij bereid zijn aan te sluiten bij onze herindeling. Het raadsbesluit treft u
als bijlage aan.

Om tot het proces van bestuurlijke fusie te komen, is ook besluitvorming van Purmerend nodig. Wij
hebben daarom middels bijgaande brief de gemeente Purmerend verzocht de procedure te starten
voor het nemen van een intentiebesluit tot bestuurlijke fusie met de gemeente Beemster per 1 januari
2021. Hierbij hebben wij te kennen gegeven graag te komen tot een proces waarin maximale inbreng
mogelijk is van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeentebesturen. Wij
sturen'u de brief aan Purmerend ter kennisname toe. Wij zullen bij een positief besluit van Purmerend
in de uitwerking vanzelfsprekend nauw optrekken met uw college en organisatie.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster
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