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Geacht college,

Op 17 apriljl. heeft het college van de gemeente Beemster gesproken over het 
.

hérindelingéproces. Specifiek ging het over het concept plan van aanpak dat ambtelijk is
opgesteld ten behoeve van de eerste fase van het herindelingsproces. Gra.qg informeren wij

u over de uitkomst van dit gesprek zodat u dit kunt betrekken in uw bespreking op 24 april
aanstaande.

Plan van aanpak
Het concept plan van aanpak de dato 13 maart 2018 kan op instemming en waardering
rekenen van het college. Het college onderschrijft de opgenomen uitgangspunten en hecht

in het bijzonder waarde aan de gelijkwaardige samenwerking. Gelijkwaardigheid is.cruciaal

en komitot uiting in het werken vanuit vertrouwen en respect. Op deze manier werken we

samen aan de bouw van een nieuwe, krachtige gemeente.

Het proces staat goed omschreven en de planning achten wij haalbaar. Dit komt ten goede

aan ons doel om de fusie per 1-1-2021 te realiseren. Deze datum is voor ons van groot

belang, gelet op de opgaven die we als gemeenschap hebben. Het college praat graag nog

met u verder over de oþgezette projectstructuur. Het is goed om tot duidelijkheid te komen

over rollen en verantwoordelijkheden in de aansturing. Met name de rol van de raden en de

rol van het eigen college behoeft nog extra uitwerking.

Lichte ol tna¡e variant
De gemeente Beemste¡ zal in mei - juni met de inwoners een intensief traject doorlopen om

de Beemster Waarden inzichtelijk te maken. Het is ons voornemen om deze uitkomst te

betrekken in onze afrrueging over de te kiezen variant. Uiteraard maken wijdeze añreging
samen met u.
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Korte termijn
Nu onze plannen voor de langere termijn steeds meer in de steigers komen te staan achten
wij het nuttig en nodig om met u te kijken naar werkafspraken die de ambtelijke
samenwerking op korte termijn effectiever kunnen maken. Wij voeren graag hierover een
gesprek met uw (nieuwe) college naar aanleiding van de door KokxDeVoogd opgestelde
aanbevelingen en het door de directies voorgestelde stappenplan.

Tot slot
Uw college bespreekt op 24 april het plan van aanpak, de financiële scan van de gemeente

Beemster en het raadsvoorstet dat voor Purmerend is opgesteld. Uw voornemen is eind mei

over te gaan tot besluitvorming. De uitkomst van de besluitvorming zien wij met vertrouwen
tegemoét. Het college van Beemsler zal eind meiook het plan van aanpak en de financiële
anãlyse van de gemeente Purmerend ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad.

Wij benutten dit moment om een eigen krediet aan te vragen, dit met name voor het proces

om tot de BeemsterWaarden te komen. Wij informeren u hier graag over in het volgende

bestuurlijke overleg dat staat gepland op 26 april aanstaande.

Wij hopen u hiermee voldoende geihformeerd te hebben.

burgemeester en
Hoogachtend,
van Beemster.

(/Ür]
A.J.M. van Beek
burgemeester

H.C. van


