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Geachte gemeenteraad,

Per 1 januari 2Q14 zijn de gemeenten Beemster en Purmerend een ambtelijke
samenwerking aangegaan. Daarbij is nagenoeg alle personeel van de gemeente Beemster
in dienst gekomen van de gemeente Purmerend. De colleges van zowel Beemster als
Purmerend hebben de intentie de samenwerking voort te zetten. Toch is het goed om te
kijken of dingen beter kunnen en daarover met elkaar in gesprek te zijn.

De samenwerkingsovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan. ln de overeenkomst is
bepaald dat per 1 januari 202Q de eerste mogelijkheid is om de overeenkomst op te zeggen.
Er kan worden opgezegd per kalenderjaar en er geldt een opzegtermijn van 30 maanden.
De eerste opzegmogelijkheid is dus 1 januari 2017.|n dit licht is het nu het moment om te
bezien hoe de samenwerking verloopt en hoe deze het best kan worden voortgezet.

Aan KokxdeVoogd B.V. is de opdracht verstrekt een evaluatie-onderzoek uit te voeren.
KokxdeVoogd heeft veel kennis en ervaring met samenwerking tussen gemeenten,
waaronder ambtelijke samenwerking.
Gezien de positieve intentie die beide colleges hebben is gevraagd bij het onderzoek de blik
vooral vooruit te richten en te onderzoeken hoe de samenwerking tussen Purmerend en
Beemster kan worden geoptimaliseerd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de
eigenheid en identiteit van beide gemeenten, de positie van gemeenten in de regio, de
uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en andere financiële en juridische
afspraken en de wi)zewaarop de samenwerking is georganiseerd. KokxdeVoogd zal ook
aanbevelingen doen over hoe de samenwerking er over vijf jaar uit kan zien en welke
stappen daarvoor gezet moeten worden.

Ten behoeve van het onderzoek zal KokxdeVoogd binnenkort gesprekken voeren met
verschillende personen. Het is van belang dat deze gesprekken op zeer korte termijn
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worden gevoerd. Dit vanwege de formele opzegmogelijkheid van 1 januari 2Q17. Het is

wenselijk dat het onderzoek voor die datum is afgerond.

KokxdeVoogd zal spreken met de burgemeesters van Purmerend en Beemster, met de

wethouders van Beemster en met een wethouder van Purmerend. Ook zijn er 2 gesprekken

gepland met in totaal 5 fractievoorzitters van de fracties van uw raad. Verder wordt
gesproken met enkele ambtenaren; beide gemeentesecretarissen, beleidsregisseurs van

Beemster, en enkele medewerkers van Purmerend.
Zeer binnenkort zal een gesprek met de fractievoorzitters van uw fracties worden ingepland

ln de raad van december dit jaar leggen wij u de uitkomsten van het ondezoek voor met

een voorstel over de voortzetting van de samenwerking.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
van Beemster.
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