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VERZONDEN
onderwerp
Ambtelijke fusie met Purmerend 1 0 oKT 2017

Geacht college,

ln de afgelopen periode hebben we door Kokx-De Voogd een onderzoek laten uitvoeren
naar de mogelijkheden en consequenties van een ambtelijke fusie tussen de gemeente
Beemster en Purmerend verder te verkennen. Onlangs hebben wij daarover met u
gesproken. Wij hebben u toegezegd onze afirvegingen daarover op papier te zetten.

Allereerst merken wtj op dat wij de openheid en samenwerkingsgerichtheid van onze
besturen onderling erg waarderen. Beemster en Purmerend hebben een langdurig goede
relatie die wij op waarde schatten en waarmee wij zorgvuldig willen omgaan. Wij begrijpen
dat er zaken zijn in de ambtelijke samenwerking die beter kunnen.

Onderzoek
ln het verlengde van het eerdere rapport van Kokx-De Voogd, bleek dat de samenwerking
op een andeie leest geschoeid moet worden om verdere ontwikkeling mogelijk te maken' ln
het rapport wordt het samengaan van de ambtelijke organisaties genoemd. Met andere
woorden: een ambtelijke organisatie die beide gemeentebesturen bedient. W'tj hebben
daarover destijds besloten dat wij eerst de consequenties van een dergelijke
organisatievorm wilden onderzoeken, alvorens wij een dergelijk besluit zouden kunnen
nemen.

Het vormde de aanleiding tot het tweede onderzoek van Kokx-De Voogd, dat met
ondersteuning van onze beide directies plaatsvond , naar de feitelijke gevolgen van een
dergelijke samenwerking. Deze zijn neergelegd in het Beslisdocument colleges
veÑolgproces samenwerking Purmerend - Beemster van 11 september 2017. Net als u,
hebbeñ wij inmiddels kennis genomen van de rapportage en de resultaten afgewogen tegen
de belangen van Purmerend. Wij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat wij de
voorgestèlde vorm niet vinden passen op de situatie van Purmerend als aparte gemeente,
noch op de relatie met Beemster. Ook in meer algemene zin hebben wij ernstige twijfels
over deze constructie.
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De voordelen van een dergelijke samenvoeging ten opzichte van het huidige model komen
in de rapportage onvoldoende naar voren om een investering in deze organisatievorm voor
ons te kunnen rechtvaardigen. Op bestuurlijk niveau zien wij zelfs meer nadelen ontstaan.

Daarbij komt onze organisatie uit een roerige tijd: na een wíjziging van de topstructuur lijkt
het stof neer te dalen. Er is een merkbare energie in onze organisatie aanwezig en steeds
groeiende, om de inwoners van de Beemster en Purmerend te dienen. We horen dat ook uit
de stad terug. We staan midden in een periode waarin de investeringen van de afgelopen
tijd in de organisatie uitbetaald worden door herkenning en waardering van de inwoners.
Om de organisatie dat pad verder te kunnen laten volgen is het noodzaak om steeds vanuit
een eenduidige richting te handelen.

Bedienen van twee partijen
Doorkruisen van dat proces door het bedienen van twee partijen die vanuit eigen optiek - en
los van elkaar - moeten kunnen handelen om van twee volwaardig zelfstandig opererende
besturen te spreken, zien wij daarin als onwerkbaar. Een ambtelijke fusie gaat in dat geval
ons inziens ten koste van de kracht van beide besturen. Een onvermijdelijk gevolg is dat de
resultaten díe wij voor ons zien onder druk komen te staan. Daarom lijkt een ambtelijke fusie
opererend onder verschillend bestuurlijk gesternte ons geen verstandige keuze. lnmiddels
zijn er voldoende praktijkvoorbeelden die ons dat leren.

Verder samenwerken
Ook zijn wij van mening dat de voorgestelde vorm van een ambtelijke fusie niet kan voldoen
aan onze wensen, ook alwillen wij ons uiterst inspannen om de samenwerking met u
succesvol te houden. Wij herkennen dat de vorm waarin de samenwerking nu is gegoten
problemen oplevert, zowel aan Beemster zijde als aan die van Purmerend, Daarom gaan wij
graag verder met u in gesprek om op een voor beide gemeenten bevredigende manier tot
een herijking van de samenwerking te kunnen komen.

Hoogachtend,

College van burgemeester en wethouders van Purmeren
ns,


