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Proces voorgenomen fusie met Purmerend

Geachte leden van de gemeenteraad,

ln de afgelopen periode hebben wijoverleg gehad met de gemeente Purmerend. De
betekenis van de fusievarianten voor beide gemeenten is goed met elkaar doorgesproken.
Dit heeft geleid tot het besluit dat beide colleges gezamenlijk bestuurlijke afspraken gaan
opstellen die aan beide gemeenteraden zullen worden toegezonden binnen de
mogelijkheden die de wet Arhi (Algemene regels herindeling) biedt. Besloten is om niet
meer administratieve en juridische stappen te zetten dan noodzakelijk om een fusie te
bewerkstelligen. Er is tussen Beemster en Purmerend begrip voor de waarborgen die beide
gemeenten belangrijk vinden en waarover vooraf afspraken gemaakt moeten worden.

De bestuurlijke afspraken vormen het kader waarbinnen het proces van de herindeling vorm
krijgt en bevat procesmatige en inhoudelijke uitgangspunten voor de verdere voorbereiding
van de samenvoeging van de gemeenten. Er worden afspraken vastgelegd omtrent 5
onderdelen: (1) de omgang met het personeel; (2) de kernwaarden van beide gemeenten;
(3) het kernenbeleid; (a) harmonisatie van regelgeving en (5) financiën.

Het uitgangspunt van de bestuurlijke afspraken is het realiseren van een zo groot mogelijk
profijt voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties door het
samengaan van beide gemeenten, in een zorgvuldig proces.

llrl,i'11i¡r'.il,Ji,lrll,l i*_._''|



geadresseerde
Gemeenteraad van Beemster

ons kenmerk
1445614

datum
16 juli 2018

A.G. Dehé
loco-gemeentesecretaris

blz.
2

Het is fijn dat we het reces in gaan in de wetenschap dat het voorgenomen fusieproces na
de zomer weer kan worden opgepakt. Het college van Beemster is begonnen met de
voorbereiding van het waardenkaartenproces, dat na de zomer van start zal gaan. De
inwoners van de gemeente Beemster worden hierover per brief geinformeerd. Het college
van Purmerend zal in september het intentiebesluit ter besluitvorming voorleggen aan de
gemeenteraad.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

A.J.M. van Beek
burgemeester


