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Bestuurlijk akkoord fusie met Purmerend

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 4 september jl. heeft het college van B&W van Beemster, evenals het college van B&W
van Purmerend, ingestemd met het bestuurlijk akkoord over de fusie. ln de bijlage treft u dit
document ter kennisname aan.

Proces tot nu toe
De gemeenteraad van Beemster heeft op 9 januari 2018 reeds het intentiebesluit genomen
tot een fusie met de gemeente Purmerend. Naar aanleiding daarvan heeft het college van
Beemster aan het college van Purmerend gevraagd om een dergelijk intentiebesluit ook
door de gemeenteraad van Purmerend te laten nemen. Vervolgens hebben beide colleges
een aantal gesprekken met elkaar gevoerd, onder andere over de betekenis van mogelijke
fusievarianten. Op 16 juli 2018 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken in het
proces.
lnmiddels zijn diverse afspraken tussen Beemster en Purmerend vastgelegd in een
bestuurlijk akkoord.

Afspraken in bestuurlijk akkoord
Het bestuurlijk akkoord geeft het kader weer waarbinnen het proces van de herindeling
wordt vormgegeven. Het bevat procesmatige en inhoudelijke uitgangspunten voor de
verdere voorbereiding van de samenvoeging van de beide gemeenten. De colleges hebben
afspraken gemaakt over onder andere:
De kernwaarden van de beide gemeenten
Kern- en wijkgerichte aanpak
Harmonisatie van beleid
Financiën
De omgang met het personeel
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Herindelingsdatum
ln het bestuurlijk akkoord is tevens afgesproken om de herindeling per 1 januari 2022 te
realiseren. Beide gemeenten willen gezamenlijk een zorgvuldig fusieproces doorlopen, met
aandacht en ruimte voor inbreng van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke)
organisaties.
De raad heeft op 19 juni 2018 kennis genomen van een plan van aanpak voor het opstellen
van een herindelingsontwerp, De bijbehorende planning ging uit van een intentiebesluit van
de gemeenteraad van Purmerend in mei 2018 en was gericht op een fusie per 1 januari
2021. Vanwege de extra tijd die nodig was om tot het bestuurlijk akkoord te komen en het
nog te nemen intentiebesluit door de raad van Purmerend is de oorspronkelijke planning
voor het doorlopen van een zorgvuldig proces niet meer actueel en haalbaar.

Waardevol Beemster
ln de komende periode wordt in gesprek gegaan met de inwoners, ondernemers en
(maatschappelijke) organisaties van de gemeente Beemster. Er wordt opgehaald watzii
waardevol vinden in de Beemster en met het oog op de toekomst willen behouden en
versterken. Deze informatie wordt vervolgens benut in het fusieproces.
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Vervolg fusieproces
gemeenteraad
voor
Op 4 september 2018 heeft het college van Purmerend besloten
"Á20 september bespreekt
te stellen om te fuseren met de gemeente Beemster. Op weensdag
de commissie Algemene Zaken van Purmerend het voorstel over de voorgenomen fusie,
waarna op donderdag 27 september de gemeenteraad van Purmerend een definitief besluit
neemt. Vervolgens kan het proces om te komen tot een herindelingsontwerp en -advies van
start gaan. Het eerder opgestelde plan van aanpak en de planning worden daartoe
aangepast.
De gemeenten hebben daarbij afgesproken dat de aangepaste herindelingsdatum niet ten
koste gaat van het tempo in het proces. Bovendien is gestart met het maken van heldere
afspraken over de ambtelijke samenwerking, om de dienstverlening verder te verbeteren.

Tijdens de werkbijeenkomst op 11 september aanstaande lichten wij het bovenstaande
nader toe.
Hoogachtend,
burge

r en wethouders van Beemster.
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