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Zijne Majesteit de Koning
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Midden beemster, 11 december 2019

Majesteit,

Ruim vijf jaar geleden heb ik gesolliciteerd naar het ambt van burgemeestêr in de gemeente
Beemster. Het was een eer om begin april 203.5 de benoeming te aanvaarden en mij
dienstbaar te maken aan de samenleving van Beemster.
Een bijzonder mooie gemeente en betrokken gemeenschap, een waardevolWerelderfgoed,
maar ook een bestuurlijke uitdaging, zo bleek.

Met veel enthousiasme ben ik aan het ambt begonnen en met veel daadkracht, betrokkenheid
en doorzettingsvermogen heb ik mij, met de inwoners en de twee colleges en raden die ik heb

mogen voorzitten, ingezet voor de toekomst van de Beemster.
We zijn in deze periode met elkaar tot de conclusie en het besluit gekomen om bestuurlijk te
fuseren met Purmerend, onze huidige fusiepartner en goede buur, met wie Beemster in 2014
een ambtelijke samenwerking is aangegaan.

Nu de bestuurlijke fusie een nieuwe fase in gaat, lijkt het mij een goed moment om met een
gerust hart en vertrouwen mijn werkzaamheden over te dragen aan een opvolger.

Mijn gevoel is ambivalent, want het zou mooi zijn om de bestuurlijke fusie tot de eindstreep te
brengen, ik ga de Beemsterlingen en collega's missen, maar ik wil nu voor mezelf ook tijd en

ruimte creëren om een nieuwe woon- en werkomgeving te vinden. Het einde van mijn
ambtstermijn en het einde van het ambt van burgemeester in Beemster zou sowieso in zicht
zijn.

lk wil u daarom vragen mij eervol ontslag te verlenen per 1 april 2020 en de commissaris van

de Koning in Noord-Holland te vragen een waarnemer aan te stellen voor de tijd die rest tot
aan de bestuurlijke fusie en vorming van de nieuwe gemeente Purmerend.
lk zalmij in detussenliggendetijd blijven inzetten voorde Beemsteren de Beemsterlingen en

wil een goede warme overdracht bewerkstelligen.

Met dankbaarheid voor het in mij gestelde vertrouwen en met de meeste hoogachting,

A.J.M. van Beek

burgemeester
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