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Gespreksverslag in het kader van fusieproces Beemster-Purmerend 
Consultatie gemeenten Zaanstreek-Waterland 
 
Gespreksverslag gesprek met gemeente Edam-Volendam  
Datum: 10 januari 2019 
 

 
Aanwezigen 
Namens Purmerend: burgemeester Bijl, gemeentesecretaris Blom, wethouder Kroese. 
Namens Beemster: burgemeester Van Beek, gemeentesecretaris Van Duivenvoorde, wethouder Butter. 
Namens Beemster/Purmerend: projectleider mevrouw Kramer. 
Namens Edam-Volendam: burgemeester Sievers, gemeentesecretaris Van der Woude, wethouder 
Runderkamp. 
 
Gespreksverslag 
Bij aanvang van het gesprek wordt uitgesproken dat er een bestuurlijk gesprek plaatsvindt zonder een 
vastgestelde agenda. Alle aanwezigen spreken uit dat verslaglegging en terugkoppeling binnen de eigen 
gemeenten op een nader te bepalen moment plaats kan vinden naar aanleiding van dit verslag.  
 
Burgemeester Sievers heet de aanwezigen van harte welkom in Edam-Volendam en geeft het woord aan 
burgemeester Van Beek. 
 
Aanleiding gesprek 
Burgemeester Van Beek geeft de aanleiding van het fusieproces weer en licht toe dat dit gesprek enerzijds 
voortvloeit uit een amendement dat de gemeenteraad van Beemster heeft aangenomen bij de 
besluitvorming van het intentiebesluit op 9 januari 2018. Anderzijds is er vanuit Purmerend en Beemster 
behoefte om omliggende te consulteren en te informeren over het fusieproces in aanloop naar het op te 
stellen herindelingsontwerp. Aangegeven wordt dat dit herindelingsontwerp na besluitvorming door de 
gemeenteraden in de loop van 2019 ook ter inzage wordt gelegd en naar de omliggende gemeenten wordt 
gezonden. Dit is formeel een moment waarop gereageerd kan worden op de vorming van de nieuwe 
gemeente. 
 
Burgemeester Bijl geeft aan dat de gemeenten Beemster en Purmerend het voornemen hebben om per 1 
januari 2022 te fuseren. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 27 september jl. het intentiebesluit 
genomen. In de afgelopen tijd hebben (vertegenwoordigers van) de colleges van Beemster en Purmerend 
op verschillende formele en informele momenten met omliggende gemeenten reeds gesproken over de 
bestuurlijke toekomst van hun gemeenten in relatie tot elkaar. Dit gesprek heeft een formeel karakter. 
 
Er worden gesprekken gevoerd met alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Omdat Koggenland en 
Alkmaar voor Beemster grenzende gemeenten zijn, heeft burgemeester Van Beek ook met hen gesprekken 
gevoerd over het fusieproces van Beemster en Purmerend. Beide gemeenten hebben aangegeven geen 
bezwaar te hebben tegen deze fusieplannen en ook niet aan willen sluiten in dit proces. 
 
Bestuurlijke toekomst 
Burgemeester Sievers geeft aan dat de bestuurlijke fusie tussen Zeevang en Edam-Volendam in 2016 zijn 
beslag heeft gekregen. Ook elders in het land is er sprake van bundeling van krachten. Veel raadsfracties 
in Edam-Volendam geven aan zelf niet de behoefte te hebben actief andere gemeenten te willen 
benaderen, maar wachten op wat er op hen afkomt. Burgemeester Sievers geeft aan dat het belangrijk is 
om in de regio met elkaar in gesprek te blijven en niets te forceren. Op dit moment beraden gemeenten in 
Zaanstreek-Waterland zich op hun toekomst. In dit licht geeft burgemeester Bijl aan dat samenwerking in 
Zaanstreek-Waterland belangrijk is en al dan niet verder uitgebouwd zou kunnen worden. De 
veranderingen in de regio zullen voelbaar worden. Wethouder Runderkamp geeft aan dat er ook nieuwe 
verhoudingen gaan ontstaan. Het is goed om daar ook met elkaar op vooruit te blikken. Burgemeester 
Sievers spreekt de wens uit open het gesprek te blijven voeren hierover. 
 
 
 
 
 



 

2 

 

Fusieproces Beemster en Purmerend 
Gesproken wordt over hoe in Beemster en Purmerend het proces van het ophalen van waarden 
plaatsvindt. Ook wordt uitgebreid gesproken over de ervaringen van Edam-Volendam in het fusieproces 
met Zeevang. Wethouder Runderkamp geeft aan dat bewust, ook met raadsleden, is stilgestaan bij hoe het 
proces in de samenleving leeft met oog voor de verschillende kernen en culturen.  
 
De griffier van Edam-Volendam heeft een belangrijke rol gehad in het vormgeven van het proces van 
betrokkenheid van de raden. Burgemeester Bijl geeft aan dat in Beemster en Purmerend is gestart met een 
gezamenlijke klankbordgroep voor de raden en dat beide griffiers aangehaakt zijn. 
 
Wethouder Runderkamp biedt aan vanuit Edam-Volendam fusie ervaringen te willen delen met Beemster 
en Purmerend als daar behoefte aan is. 
 
Reactie op fusieplannen Beemster en Purmerend 
Wethouder Runderkamp geeft aan dat vanuit Edam-Volendam geen bezwaar is tegen de fusie en positief 
naar de fusieplannen van Beemster en Purmerend kijkt. Mede op basis van uitspraken door de raad heeft 
Edam-Volendam op dit moment geen interesse om mee te doen aan het fusieproces.  
 
 

 
 
  
Ondertekening voor gelezen en akkoord: 
 
 
 
Beemster, d.d. 1 maart 2019 
 
 
 
 
Purmerend, d.d. 1 maart 2019 
 
 
 
 
Edam-Volendam, d.d. 1 maart ’19 
     

  



Gespreksverslag in het kader van fusieproces Beemster-Purmerend 
Consultatie gemeenten Zaanstreek- Waterland 

Gespreksverslag gesprek met gemeente Landsmeer 
Datum: lO januari 2019 

Aanwezigen 
Namens Purmerend: burgemeester Bijl, gemeentesecretaris BIom, wethouder Kroese. 
Namens Beemster: burgemeester Van Beek, wethouder Butter, gemeentesecretaris Van Duivenvoorde 
(deels aanwezig). 
Namens BeemsterjPurmerend: projectleider mevrouw Kramer. 
Namens Landsmeer: burgemeester Van der Steel, gemeentesecretaris Mentìng, wethouder Quakernaat, 
wethouder Elfferich. 

Gespreksverslag 
Bij aanvang van het gesprek wordt uitgesproken dat er een bestuurlijk gesprek plaatsvindt zonder een 
vastgestelde agenda. Alle aanwezigen spreken uit dat verslaglegging en terugkoppeling binnen de eigen 
gemeenten plaats kan vinden naar aanleiding van dit verslag. Op een nader te bepalen moment wordt dit 
verslag in overleg gedeeld. 

Aanleiding gesprek 
Aanleiding van het gesprek is het verzoek van Beemster en Purmerend om te praten over de bestuurlijke 
toekomst. 

Burgemeester Van der Stoel heet de aanwezigen van harte welkom in Landsmeer. Burgemeester Van Beek 
krijgt het woord en geeft de aanleiding van het fusieproces weer en lieht toe dat dit gesprek enerzijds 
voortvloeit uit een amendement dat de gemeenteraad van Beemster he eft aangenomen bij de 
besluitvorming van het intentiebesluit op 9 januari 2018. Anderzijds is er vanuit Purmerend en Beemster 
behoefte om omliggende gemeenten te consulteren en te informeren over het fusieproces in aanloop naar 
het op te stellen herindelingsontwerp. Aangegeven wordt dat dit herindelingsontwerp na besluitvorming 
door de gemeenteraden in de loop van 2019 ook ter inzage wordt gelegd en naar de omliggende 
gemeenten wordt gezonden. Dit is formeel een moment waarop gereageerd kan worden op de vorming 
van de nieuwe gemeente. 

Burgemeester Bijl geeft aan dat de gemeenten Beemster en Purmerend het voornemen hebben om per 1 
januari 2022 te fuseren. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 27 september il. het intentiebesluit 
genomen. In de afgelopen tijd hebben (vertegenwoordigers van) de colleges van Beemster en Purmerend 
op verschillende formeIe en informele momenten met omliggende gemeenten reeds gesproken over de 
bestuurlijke toekomst van hun gemeenten in relatie tot elkaar. 

Er worden gesprekken gevoerd met alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Omdat Koggenland en 
Alkmaar voor Beemster grenzende gemeenten zijn, heeft burgemeester Van Beek ook met hen gesprekken 
gevoerd over het fusieproces van Beemster en Purmerend. Beide gemeenten hebben aangegeven geen 
bezwaar te hebben tegen deze fusieplannen en ook niet aan willen sluiten in dit proces. 

Beemster en Purmerend gaan samen het fusieproces in waarbij 1 januari 2022 een harde datum is. 
Aangegeven wordt dat Beemster en Purmerend werken aan een herindelingsontwerp dat in september 
2019 aan beide gemeenteraden ter besluitvorming wordt voorgelegd. Vanaf dat moment gaat de periode 
van acht weken zienswijze in. Dit herindelingsontwerp wordt aan alle omliggende gemeenten gestuurd. 
Alle reacties komen in een reactienota en worden verwerkt in een herindelingsadvies dat vervolgens 
begin 2020 aan de raden van Beemster en Purmerend ter vaststelling wordt aangeboden. 

Bestuurlijke toekomst 
Burgemeester Van der Stoel geeft aan dat Landsmeer in gesprek is met buurgemeenten Waterland en 
Edam-Volendam over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. 
De meerderheid van de raad van Landsmeer heeft aangegeven dat er geconsulteerd moet worden bij 
inwoners en dan met name op de vraag of Edam-Volendam een geschikte partner kan zijn voor 
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Landsmeer. Er wordt gewerkt aan een spoorboekje om samen met de raad activiteiten te ondernemen om 
contact met inwoners te hebben. Er is gesproken met Oostzaan en Wormerland, maar niet over 
bestuurlijke fusie. Deze gemeenten hebben aangegeven dat ze zelfstandig willen blijven waarbij ze de 
reeds bestaande samenwerking in Overgemeenten op orde willen krijgen als gemeentelijke organisatie. 

Fusieproces Beemster en Purmerend 
Burgemeester Van Beek lieht het proces Waardevol Beemster toe en geeft aan dat waarden zijn opgehaald 
bij inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers. 
Burgemeester Bijl geeft aan dat Purmerend het participatieproces start op de dinsdagmarkt. Een breed 
palet aan instrumenten en momenten worden benut om in gesprek te gaan met Purmerenders om op te 
halen hoe de fusie leeft en wat zij aan input mee willen geven aan de nieuwe gemeente. Harmonisatie gaat 
starten zodra het kan. Wei wordt al gekeken hoe je sarnen op zou kunnen trekken op onderwerpen. 
Verder is er een klankbordgroep van beide gemeenteraden die het proces voigt en die ook hun input 
geven in het proces. 

Gesproken wordt over de aanleiding van de fusie en de ambtelijke samenwerking tussen Beemster en 
Purmerend. Gevraagd wordt naar hoe het proces ambtelijk tussen Beemster en Purmerend verloopt. 
Gemeentesecretaris Biom geeft aan dat de ambtenaren van Beemster al over zijn gegaan naar Purmerend 
en dat er nu ambtelijk samengewerkt wordt. De ervaring met de ambtelijke samenwerking laat zien dat 
het niet gemakkelijk is om voor twee besturen te werken. Gekeken wordt hoe de komende drie jaar de 
ambtelijke samenwerking zo goed mogelijk vormgegeven kan worden. 

Burgemeester Bijl geeft aan dat het personeel in december il. bij elkaar is gekomen en hij samen met 
burgemeester Van Beek en beide gemeentesecretarissen toelichting heeft gegeven op het fusieproces. Er 
was een hoge opkomst waarbij het opvallend was dat ambtenaren direct al breder kijken. Er is een andere 
scope in de ambtelijke organisatie. 

Burgemeester Van der Stoel vraagt of Beemster en Purmerend, terugkijkend op het proces tot op heden, al 
iets mee kunnen geven ten aanzien van leermomenten. Burgemeester Bijl geeft aan dat het belangrijk is 
dat je niet meegaat in het 'negatieve', In fusieprocessen is veelal sprake van sentiment en het gevoel te 
moeten kiezen voor een plattelandsgemeente in plaats van de stad. Kijk bij het maken van een keuze naar 
dat wat nodig is binnen de gemeente en met welke oplossing los je problemen op of voeg je echt iets toe. 

Burgemeester Van Beek geeft aan dat het van belang is goed naar inwoners in beeld te brengen wat de 
gemeente is en doet. Denk aan het takenpakket van de gemeente; niet iedereen heeft beeld bij wat de 
gemeente doet of heeft andere verwachtingen dan waarvoor je verantwoordelijk bent als gemeente. Maak 
duidelijk waar je voor staat; los van gemeentekeuze. 

De heer Kroese geeft aan dat Beemster in het proces heeft gewerkt met ambassadeurs die in gesprek met 
inwoners zijn gegaan om op te halen wat zij belangrijk vinden en van belang vinden om te behouden in de 
nieuwe gemeente. Hierdoor is er verbinding met inwoners. Hetzelfde wordt in Purmerend gedaan met de 
wijkmanagers. 

Burgemeester Van der Stoel geeft aan dat het proces bestuurlijke toekomst in de dorpen Landsmeer. Den 
lip en Purmerland heel verschilIend leeft. Zorgen die worden geuit richten zieh op het behoud van het 
landelijk gebied. De heer Butter geeft hierop aan dat deze zorgen ook in Beemster zijn geuit. In Beemster 
wordt gewerkt aan een kernenvisie die ingebracht wordt in de nieuwe gemeente Purmerend. 

Reactie op fusieplannen Beemster en Purmerend 
Burgemeester Van der Stoel geeft aan in het geheel niet de aansluiting te zoeken bij Beemster en 
Purmerend. Landsmeer heeft een eigen procedure en he eft er geen bezwaar tegen dat doorgegaan wordt 
met het fusieproces door Beemster en Purmerend. 
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Ondertekening voor gelezen en akkoord: 

Beemster, d.d. 

Purmerend, d.d. 

Landsmeer, d.d. 2... S-. 7_, ¿ 01 cr 

Ifum~~ 
--- 
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Gespreksverslag in het kader van fusieproces Beemster-Purmerend 
Consultatie gemeenten Zaanstreek- Waterland 

Gespreksverslag gesprek met gemeente Waterland 
Datum: 5 december 2018 

Aanwezigen 
Namens Purmerend: burgemeester Bijl, gemeentesecretaris Blom, wethouder Kroese 
Namens Beemster: burgemeester Van Beek, gemeentesecretaris Van Duivenvoorde, wethouder Butter. 
Namens Beemster/Purmerend: projectleider mevrouw Kramer 
Namens Waterland: gemeentesecretaris Van Ginkei, wethouder Van Nieuwkerk, hoofd P&O mevrouw Van 
Hal, beleidsmedewerker mevrouw Brozius 
Bericht van afwezigheid van burgemeester Kroon 

Aanleiding gesprek 
Op verzoek van de gemeente Waterland vindt een gesprek plaats op 5 december 2018 over het 
bestuurlijke proces van de gemeente Waterland in relatie tot Beemster en Purmerend. De inhoud van het 
gesprek komt overeen met de vraag die Beemster en Purmerend nadien hebben gesteld in een briefvan 8 
november 2018. 

In overleg met de gemeente Waterland is het reeds geplande gesprek van 5 december jl. benut voor de 
wens van alle partijen om het gesprek te voeren over bestuurlijke toekomst. 

Gespreksverslag 
Bij aanvang van het gesprek wordt uitgesproken dat er een bestuurlijk gesprek plaatsvindt zonder een 
vastgestelde agenda. Alle aanwezigen spreken uit graag een aantal facetten aan bod te willen laten komen 
zodat verslaglegging en terugkoppeling binnen de eigen gemeenten plaats kan vinden. Dit verslag dient 
tevens als terugkoppeling aan Waterland naar aanleiding van het verzoek om te praten over de 
bestuurlijke toekomst. 

Voorgeschiedenis 
De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 te fuseren. Op 9 
januari 2018 heeft de gemeenteraad van Beemster besloten in deze bestuursperiade te willen komen tot 
een bestuurlijke fusie. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 27 september jl. het intentiebesluit 
genomen om per 1 januari 2022 een herindeling aan te gaan met de gemeente Beemster. In de afgelopen 
tijd hebben (vertegenwoordigers van) de colleges van Beemster en Purmerend op verschillende formele 
en informele momenten met omliggende gemeenten reeds gesproken over de bestuurlijke toekomst van 
hun gemeenten in relatie tot elkaar. 

Burgemeester Bijl heet de aanwezigen van harte welkom in Purmerend en geeft aan het prettig te vinden 
in deze setting bij elkaar te komen. Burgemeester Van Beek geeft de aanleiding van het fusieproces weer 
en lieht toe dat dit gesprek enerzijds voortvloeit uit een amendement dat de gemeenteraad van Beemster 
heeft aangenomen bij de besluitvorming van het intentiebesluit op 9 januari 2018. Anderzijds is er vanuit 
Purmerend en Beemster behoefte om omliggende te eonsulteren en te informeren over het fusieproces in 
aanloop naar het op te stellen herindelingsontwerp. Aangegeven wordt dat dit herindelingsontwerp na 
besluitvorming door de gemeenteraden in de loop van 2019 ook ter inzage wordt gelegd en naar de 
omliggende gemeenten wordt gezonden. Dit is formeel een moment waarop gereageerd kan worden op de 
vorming van de nieuwe gemeente. 

Bestuurlijke toekomst 
Wethouder van Nieuwkerk motiveert het verzoek vanuit Waterland om het gesprek met Beemster en 
Purmerend te willen voeren. Hierbij schetst hij dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat Waterland 
uiterlijk in 2020 een besluit wil nemen over de bestuurlijke toekomst en in welke setting. In Waterland is 
nadrukkelijk afgesproken één wethouder verantwoordelijk te maken voor dit proces. Wethouder Van 
Nieuwkerk geeft aan een procesvoorstel aan de gemeenteraad van Waterland voorgelegd te hebben 
waarop door alle zes partijen positiefbesloten is. Hiermee heeft het college van Waterland de opdracht 
om uiterlijk in 2020 een besluit voor te bereiden. 



In drie fases gaat Waterland het proces doorlopen waarbij onder meer ruimte is voor het gesprek met 
bewoners, instellingen, ondernemers en omliggende gemeenten. Gekeken wordt naar de mogelijkheden in 
de toekomst; behouden van bestuurlijke zelfstandigheid, bestuurlijke fusie of ambtelijke fusie. 

De Provincie Noord-Holland heeft, met uitzondering van de colleges van Beemster, Purmerend en 
Zaanstad, onlangs gesprekken gevoerd met de overige Waterlandse en Zaanse colleges. Hierbij heeft de 
provincie aangegeven medio 2019 besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van de betreffende 
gemeenten te verwachten. Waterland geeft aan te kijken hoe daarmee om te gaan waarbij belang wordt 
gehecht aan een zorgvuldig proces. Hierdoor wordt niet verwacht al voor de zomer van 2019 een besluit 
te kunnen nemen. Wat overigens niet uitsluit dat het besluit al in 2019 genomen wordt. Dit hangt samen 
met de uitkomsten van het proces dat Waterland met onder meer inwoners gaat doorlopen. 

Fusieproces Beemster en Purmerend 
Burgemeester Van Beek geeft aan vol vertrouwen het fusieproces in te gaan. Met de fusie ontstaat een 
complete gemeente. De raad van Beemster heeft het college de opdracht gegeven na te gaan of er 
omliggende gemeenten zijn die bij de fusie aan wil haken. Burgemeester Bijl geeft aan dat de nieuwe 
gemeente een andere statuur krijgt met de krachtenbundeling van beide gemeenten. In de afgelopen jaren 
is regelmatig contact geweest met buurgemeenten. Hierbij is ook gesproken over de bestuurlijke 
toekomst van de afzonderlijke gemeenten. Gemeenten hebben hierbij aangegeven een bestuurlijke 
toekomst zonder Purmerend en Beemster te zien. Beemster heeft in februari 2018 de fusievraag gesteld 
aan Purmerend. Purmerend zal niet zelf naar omliggende gemeenten het initiatief nemen met de vraag of 
men wil fuseren omdat de noodzaak er niet is voor Purmerend. Volgens burgemeester Bijl betekent dit 
overigens niet dat Purmerend niet openstaat voor vragen van andere gemeenten. We sluiten niet uit dat in 
de toekomst in het gebied verdere bestuurlijke veranderingen zullen plaatsvinden. 

Reactie op fusieplannen Beemster en Purmerend 
Beemster en Purmerend hebben allanger nauwe verbinding met elkaar, niet alleen historisch, maar ook 
door de ambtelijke samenwerking. Beemster en Purmerend gaan samen het fusieproces in waarbij 1 
januari 2022 een harde datum is. 

De heer Van Nieuwkerk geeft, ten aanzien van de fusieontwikkelingen in Beemster en Purmerend, vanuit 
de gemeente Waterland aan geen bezwaar te hebben tegen de fusieplannen. Er is vanuit Waterland geen 
behoefte om nu (waarbij de planning van Beemster en Purmerend wordt gerespecteerd) bij dit lopende 
proces van Beemster en Purmerend aan te sluiten. 

Ten aanzien van bestaande gemeenschappelijke regelingen wordt aangegeven dat de nieuwe 
fusiegemeente deelnemer blijft. Wel wordt uitgesproken dat het goed is te zijner tijd te kijken naar de 
bestuurskracht in z'n geheel. 

Ondertekening voor gelezen en akkoord: 

Beemster, d.d. 

Purmerend, d.d. 

Waterland, d.d. '2 6/2;': 
~ 
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Gespreksverslag in het kader van fusieproces Beemster-Purmerend 
Consultatiegemeenten Zaanstreek-Waterland 

Gespreksverslag gesprekmet gemeente Zaanstad 
Datum: 10 januari 2019 

Aanwezigen 
Namens Purmerend: burgemeester Bijl, gemeentesecretaris Blom, wethouder Kroese 
Namens Beemster: burgemeester Van Beek, wethouder Butter. 
IVamens Beemster/Purmerend: projectleider mevrouw Kramer. 
IVamens Zaanstad: burgemeester Hamming, gemeentesecretaris Apeldoorn , adviseurs strategie de heer 
Bicer en de heer Swen. 

Afwezig met bericht: gemeentesecretaris Van Duivenvoorde 

Gespreksverslag 
Bij aanvang van het gesprek wordt uitgesproken dater een bestuurlijk gesprek plaatsvindt zonder een 
vastgestelde agenda. Alle aanwezigen spreken uit dat verslaglegging en terugkoppeling binnen de eigen 
gemeenten plaats kan vinden naar aanleiding van dit verslag. Op een nader to bepalen moment wordt dit 
verslag in overleg gedeeld. 

Aanleiding gesprek 
Aanleiding van het gesprek is het verzoek van Beemster en Purmerend om to praten over de bestuurlijke 
toekomst. 

Burgemeester Van Beek geeft de aanleiding van het fusieproces weer en Licht toe dat dit gesprek enerzijds 
voortvloeit uit een amendement dat de gemeenteraad van Beemster heeft aangenomen bij de 
besluitvorming van het intentiebesluit op 9 januari 2018. Anderzijds is er vanuit Purmerend en Beemster 
behoefte om omliggende to consulteren en to informeren over het fusieproces in aanloop naar het op to 
stellen herindelingsontwerp. Aangegeven wordt dat dit herindelingsontwerp na besluitvorming door de 
gemeenteraden in de loop van 2019 ook ter inzage wordt gelegd en naar de omliggende gemeenten wordt 
gezonden. Dit is formeel een moment waarop gereageerd kan worden op de vorming van de nieuwe 
gemeente. 

Burgemeester Bijl geeft aan dat de gemeenten Beemster en Purmerend het voornemen hebben om per 1 
januari 2022 to fuseren. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 27 september jl. het intentiebesluit 
genomen. In de afgelopen tijd hebben (vertegenwoordigers van) de colleges van Beemster en Purmerend 
op verschillende formele en informele momenten met omliggende gemeenten reeds gesproken over de 
bestuurlijke toekomst van hun gemeenten in relatie tot elkaar. 

Er worden gesprekken gevoerd met alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Omdat Koggenland en 
Alkmaar voor Beemster grenzende gemeenten zijn, heeft burgemeester van Beek ook met hen gesprekken 
gevoerd over het fusieproces van Beemster en Purmerend. Beide gemeenten hebben aangegeven geen 
bezwaar to hebben tegen deze fusieplannen en ook niet aan willen sluiten in dit proces. 

Bestuurlijke toekomst 
Burgemeester Hamming geeft aan dat Zaanstad geen bezwaar heeft tegen de fusieplannen van Beemster 
en Purmerend. Van aansluiring bij de fusie is voor Zaanstad geen sprake. Burgemeester Hamming en 
gemeentesecretaris Apeldoorn bieden hulp aan mocht daar in het fusieproces behoeft aan zijn. 
Burgemeester Hamming geeft aan de herindeling van Beemster en Purmerend een goede beweging to 
vinden en een versterking in de regio. De kwetsbaarheid wordt kleiner gemaakt. 

Burgemeester Bijl geeft aan het proces zorgvuldig to willen doorlopen zowel naar inwoners als naar de 
buurgemeenten. Tijdens informele gesprekken is de bestuurlijke toekomst al eerder onderwerp van 
gesprek geweest. Het is prettig nu ook formeel het standpunt vanuit Zaanstad to kennen. 



Gemeentesecretaris Apeldoorn geeft aan dat Zaanstad het prettig vindt om krachtige partners to hebben 
in deze regio. Goed samenspel in relatie ook naar Amsterdam, VNG en andere partijen. Deze uitspraak is 
eerder ook in het gesprek met de gemeente Waterland gedaan. 

Gesproken wordt over het functioneren van de ambtelijke samenwerking en de stappen die nu gezet 
worden door Beemster en Purmerend. Ook wordt gesproken over hoe de fusieplannen in de samenleving 
worden ontvangen. Burgemeester Van Beek schetst het proces Waardevol Beemster waarbij inwoners zijn 
betrokken voor het ophalen van waarden. 

Burgemeester Bijl Licht toe hoe het proces van het ophalen van waarden in Purmerend gaat verlopen. 
Inwoners moeten de gelegenheid krijgen om hun reactie to geven. De resultaten van de opgehaalde 
waarden van beide gemeenten worden gebundeld en ingebracht in de nieuwe gemeente. 
Beide gemeenten zijn complementair aan elkaar. 

Vanuit Zaanstad delen burgemeester Hamming en gemeentesecretaris Apeldoorn hun ervaring met het 
werken met wijkwethouders waarbij ze aangeven dat het goed werkt door voortdurend in contact zijn 
met inwoners. Door het geven van inzicht in feiten laat je zien dat bepaalde kernen geen voorkeurspositie 
hebben, maar dat op maat hulp ingezet wordt. 

Reactie op fusieplannen Beemster en Purmerend 
Zaanstad geeft aan positief tegenover de fusieplannen van Beemster en Purmerend to staan omdat een 
stevige partner in de regio pretrig is. Er is vanuit Zaanstad Been behoefte om aan to sluiten bij de fusie. 
Verder biedt Zaanstad ondersteuning aan zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. 

Ondertekening voor gelezen en akkoord: 
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