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lnformatie over het besluit van de gemeenteraad voor een bestuurlijke fusie
Beste inwoner(s) van Beemster,

I

januari 2018 een besluit genomen over de
toekomst van onze gemeente. De raad heeft opdracht gegeven aan het college om
voorbereidingen te treffen om te komen tot een fusie met de gemeente Purmerend, waarbij
andere gemeenten in de regio uitgenodigd worden zich aan te sluiten. ln deze brief en
bijgevoegde informatieflyer leest u meer over onze redenen om tot dit besluit te komen, wat
dit besluit betekent en hoe u als inwoner van Beemster bij dit proces wordt betrokken.
De gemeenteraad van Beemster heeft op

Besluit
Het besef dat Beemster niet als zelfstandige gemeente kan blijven bestaan, valt het
gemeentebestuur zr¡taar. ln 2014 gingen de gemeenten Beemster en Purmerend een
ambtelijke samenwerking aan. Dit leek een goede oplossing om alle taken uit te kunnen
blijven voeren. ln de praktijk redden we het echter niet met deze oplossing. We hebben in
de afgelopen anderhalf jaar moeten constateren dat, door verplichtingen die we als
gemeente zijn aangegaan in het verleden, er een disbalans is ontstaan tussen uitgaven en
inkomsten. Er zijn te veel besluiten genomen zonder de gevolgen voor de toekomst onder
ogen te zien en we zijn te ruimhartig geweest met financiële middelen. Daarvoor wordt nu
de rekening betaald.
Een bestuurlijke fusie is daarmee onvermijdelijk geworden, dit om te voorkomen dat de
kwaliteit van de leefomgeving verder achteruit gaat (denk aan slecht onderhouden wegen),
meer voozieningen moeten worden afgestoten en de lasten nog verder verzwaard worden.
Ook is een fusie volgens ons de enige manier om toekomstige opgaven het hoofd te kunnen
bieden, dit gaat om nieuwe taken die de gemeente moet gaan uitvoeren.
De gemeente Purmerend is de meest logische keuze als fusiepartner gelet op de huidige
samenwerking, de manier waarop we elkaar aanvullen als stad en ommeland en het feit dat
al veel van onze medewerkers en uitvoerende taken daar zijn ondergebracht. We hebben
de gemeente Purmerend gevraagd zich over een fusie met Beemster uit te spreken. Ook
zullen wij de andere gemeenten in Zaanstreek-Waterland van harte uitnodigen om hierbij
aan te sluiten.
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Onze overtuiging
Wij hebben Oe overtuiging dat door deze fusie een krachtige gemeente ontstaat die, ook op
langere term'rjn, goed kan opkomen voor de belangen van (de inwoners van) Beemster en
zorg zal dragen voor een goede dienstverlening. Zo krijgt Beemster de toekomst die zij
nodìg heeft:linancieelgezond en een krachtig bestuur, met oog voor inwoners,
ondernemers, verenigingen en alle anderen die van Beemster, Beemster maken.

Proces

Een bestuurlijke fusie is er niet van vandaag op morgen. Een fusieproces duurt ongeveer
drie jaar. Wij zullen en willen u gedurende dit proces op meerdere momenten betrekken.

Allereerst bieden wij graag de gelegenheid om vragen te stellen over dit besluit. ln februarimaart organiseren wè ¡n ieder dorp een inloopavond. Waar en wanneer we in uw dorp zijn,
leest u in de bijgevoegde flyer.
Na de gemeenteraadsverkiezingen gaan we verder met u in gesprek. Dan horen wij graag
van u wat belangrijk is in Beemster, waarom u hier met plezier woont en wat u graag zou
willen behouden. Met deze informatie starten wij de onderhandelingen met Purmerend. Zo
kunnen we er voor zorgen dat de belangrijke Beemsterwaarden goed geborgd worden in de
toekomst.
Wij zullen u blijven informeren over de voortgang en manieren waarop u betrokken kunt zijn.

Wij hopen u te snelte ontmoeten
Met vriendelijke groet,
College van Burgemeester en Wethouders van Beemster
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A.J.M. van Beek
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H.C.P. van Duivenvoorde
Gemeentesecretaris

