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O n d erwerp: voortg a n g fu si e proce s

Geachte leden van de raad,

We hechten er aan u in deze crisistijd te informeren over de voortgang van het fusieproces.

Bij de besluitvorming over het herindelingsadvies in februari 2020 heeft u het
voorbereidingsplan voor de vervolgfase ter kennisname ontvangen. Hierin is beschreven op
welke wijze de behandeling van het herindelingsadvies bij de provincie en het Rijk verloopt,
(wettelijk spoor). Ook is toelichting gegeven op het visiespoor en het fusie- en
veranderspoor. ln deze brief informeren wij u over de voortgang van deze processen.

Wettelijk proces
Na vaststelling van het herindelingsadvies door de gemeenteraden van Beemster en
Purmerend op 27 februari 2020, is het herindelingsadvies naar Gedeputeerde Staten (GS)
van Noord-Holland gestuurd. GS beoordeelt het herindelingsadvies en geeft een zienswijze
waarna behandeling op 15 juni door de commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB)
van Provinciale Staten plaatsvindt. Na vaststelling beoordeelt vervolgens het ministerie van
BZK het herindelingsadvies en stelt een voorstel op voor een herindelingswet. Hier wordt
het reguliere wetgevingstraject gevolgd (van ministerraad, Raad van State, parlement,
bekrachtiging door Koning en publicatie in Staatsblad).

Uit recent contact met de provincie blijkt dat de behandeling van het herindelingsadvies
Beemster-Purmerend geen vertraging oploopt door de crisis en behandeling plaatsvindt op
15 juni 2020 in de commissie EFB.

Visiespoor
ln het voorbereidingsplan staat beschreven dat in aanloop naar de fusie per 1 ianuari 2022
de huidige besturingsfilosofie en de dienstverlening aan bod komen, zodat ons handelen,
taken en verantwoordelijkheden zodanig zijn georganiseerd dat we bij de start van de
nieuwe gemeente onze overheidsopgaven kunnen blijven uitvoeren en inwoners kunnen
blijven bieden wat nodig is. ln het herindelingsadvies is in hoofdstuk 4 (De toekomst van
onze nieuwe gemeente), beschreven wat aan visie aan de nieuwe gemeente wordt
meegegeven. Op basis hiervan wordt een voorstel voorbereid aan de colleges over de
besturingsfilosofie en het dienstverleningsconcept in aanloop naar de nieuwe gemeente.
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Fusie- en veranderspoor
De besturen van Beemster en Purmerend hebben afgesproken om voorafgaand aan de
fusiedatum zoveel mogelijk te harmoniseren. Door de ambtelijke samenwerking vanaf 2O14

is er al veel op dit gebied gedaan. Op verschillende beleidsonderwerpen en regelgeving is
dan ook al geharmoniseerd.

Stand van zaken
Het proces van in beeld brengen van huidig beleid en regelgeving van Beemster en
Purmerend loopt volgens planning zoals deze is beschreven in het voorbereidingsplan.
Hierin wordt aangegeven dat de harmonisatiekalender in het 2e en 3e kwartaal gereed is.

Voor de belastingharmonisatie geldt daarbij de aparte afspraak dat er voor de zomer
voorafgaande aan het opstellen van de nota belastingharmonisatie een discussie gevoerd

wordt over de belangrijkste politieke vraagstukken.

Vanaf eind 2019 is gestart met het in beeld brengen van alle beleid en regelgeving van

beide gemeenten. ln het eerste kwartaal van 2Q2O is gewerkt aan het bij elkaar brengen en
finetunen van alle benodigde harmonisatie-activiteiten, gerubriceerd naar status, thema en
prioriteit.
Vervolgens is voor ieder onderwerp aangegeven welke categorie qua harmonisatie van

toepassing is en in welk kwartaal de bestuurlijke besluitvorming gepland is door ofiruel het
college ofwel de raden. Hierbij is onderscheid gemaakt in wat wel en niet voor fusiedatum
geharmoniseerd moet worden en wat doorgeschoven moet worden naar de nieuwe
gemeente.

Deze inschatting is ambtelijk gemaakt. De volgende stap is nu deze indeling in categorie en
planning bestuurlijk (colleges) te sonderen.

Eerder dan in het voorbereidingsplan is beschreven, venruachten we voor de zomer 2020 de
harmonisatiekalender met u te delen.

Harmonisatie fi n anciën
Zoals eerder aangegeven geldt voor de harmonisatie van financiën een ander tijdpad omdat
in 2020 Beemster en Purmerend hun laatste eigen begroting 2021 maken. ln 2021 wordt
met de Kadernota begonnen met de voorbereiding voor de begroting 2022 van de nieuwe
gemeente. 2020 is daarmee een belangrijk voorbereidingsjaar. ln dat jaar moet de
belangrijkste financiële discussie voor de samenvoeging gevoerd zijn; die van de
belasting harmonisatie.

De geplande besprekingen van het onderwerp financiën met de klankbordgroepen gaan

vooralsnog gewoon door:
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15 juni 2020: De discussienota belastingharmonisatie; politiek-bestuurlijke
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nti ",uitgewerkt met financieel effect en lastendruk.



geadresseerde ons kenmerk datum
9 apri12020

Wij kijken met vertrouwen naar het verloop van het fusieproces en het harmonisatieproces
en houden u op de hoogte van de vorderingen.Wü gaan ervan uit u voor nu voldoende te
hebben geìhformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster

C. Heerschop
burgemeester

Welage
gemeentesecretaris
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