
Mail 11 oktober 2021 
 
Aan: 
De colleges en raden van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland 
 
 
Geachte besturen, 
 

1. In aansluiting op onderstaande e-mail zend ik u ter kennisneming het besluit dat de 
gemeenteraad van Wormerland op 21 september jl. nam, om de verkenning van de 
bestuurlijke toekomstmogelijkheden verder vorm te geven. (Ook de reflectie op de 
scenario’s waaruit de raad koos, zend ik nogmaals even mee, omdat die als bijlage bij het 
raadsvoorstel en nu ook bij het raadsbesluit nuttig is.) 
 

2. De burgemeesters of secretarissen van Zaanstad, Purmerend, Edam-Volendam, Waterland, 
Landsmeer en Oostzaan verzoek ik om z.s.m. aan mij te berichten wie er van hun 
collegedelegatie deel zullen uitmaken. Zoals in onderstaande e-mail is aangegeven wil het 
college van Wormerland graag op korte termijn een afspraak maken met uw 
college(delegatie) voor een gesprek over de mogelijkheden van de 3 te verkennen 
toekomstscenario’s, c.q. om af te tasten of de intenties over de bestuurlijke toekomst 
gelijkgericht kunnen worden. 
 
Het is de bedoeling u fysiek op te zoeken en u krijgt tevoren een aantal vragen van ons 
toegezonden; vragen die in het gesprek aan de orde worden gesteld. Vanzelfsprekend zullen 
de gesprekken ook over andere aspecten en scenario’s kunnen gaan, al naar gelang de 
behoefte.  
Voor alle duidelijkheid wordt er niet voor gekozen om ook een gesprek te voeren met het 
bestuur van Beemster, gelet op de aanstaande bestuurlijke fusie.  

 
Graag verneem ik op korte termijn met wie wij een afspraak kunnen maken. 
 
 
Hartelijk groetend, 
Namens het college, 
Ronald Kool 
Gemeentesecretaris  

 

 

 
 
http://www.wormerland.nl 
antwoord@wormerland.nl 
Postbus 20, 1530 AA Wormer 
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Mail 3 september 2021 
Onderwerp: informatie over bestuurlijke bezinning op de toekomst van Wormerland c.a. 
 
Aan: 
De colleges en raden van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland 
 
Geachte besturen, 
 
 
Namens het college van Wormerland bericht ik u het volgende. 
 
Het is u vast bekend dat de gemeenteraad van Wormerland zich bezint op de toekomst van deze 
gemeente. In afgelopen maanden is gewerkt aan een gemeenschappelijk beeld van mogelijke 
scenario’s om het gemeentebestuur ook in de toekomst nog goed voor haar ingezetenen en diens 
belangen te kunnen zorgen. Daarbij is groot besef dat die taak op belangrijke onderdelen alleen in 
samenwerking kan worden verricht en soms op andere leest zal moeten worden geschoeid.  
 
Er zijn tot nu toe 7 scenario’s intern besproken. Op 21 september a.s. is het de bedoeling dat de raad 
aan de hand van bijgaand raadsvoorstel een keuze maakt voor de scenario’s die verder verkend 
moeten worden. Na raadsbesluit wordt contact gezocht met de colleges van de gemeenten in 
Zaanstreek-Waterland voor een gesprek over de mogelijkheden van die scenario’s, c.q. om af te 
tasten of de intenties over de bestuurlijke toekomst gelijkgericht kunnen worden. Zodoende hopen 
wij duidelijk te krijgen welke scenario’s voldoende realiteitsgehalte hebben om na te streven. 
Daarover rapporteert het college van Wormerland daarna terug aan de raad, zal de raad een 
vervolgbesluit nemen en volgt er nog een participatieronde,  zoals aangeven in het raadsvoorstel. 
 
Het college van Wormerland verzoekt u alvast kennis te nemen van dit bericht en verzoekt de 
colleges van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland om zich open te stellen voor de bestuurlijke 
gesprekken waartoe zij mogelijk worden uitgenodigd, afhankelijk van het a.s. raadsbesluit. 
 
Een afschrift van dit schrijven gaat ook ter informatie aan gedeputeerde staten van de provincie 
Noord-Holland, d.t.v. beleidsadviseur D. van Egmond, en aan ons adviesbureau Rijnconsult. 
Ook de pers krijgt de informatie, nu het onderwerp openbaar op de raadsagenda komt. 
 
 
 
 
Namens het college van Wormerland, 
 
 
Hartelijk groetend, 
 
Ronald Kool 
Gemeentesecretaris  
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