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Aan:  Raad- en commissieleden 

Van:  College Beemster 

Datum:  08-01-2018  

Onderwerp  Bestuurlijke toekomst gemeente Beemster (bijlage bij vraag 9 – 

technische vragen BPP mbt de raadsvergadering van 9 januari 2018) 

 

 

31 augustus 2017 

Op 31 augustus komt het college voor het eerst bijeen om te spreken over de bestuurlijke 

toekomst. Aanleidingen zijn de stand van zaken van het concept-directierapport over de 

ambtelijke fusie en het  document “De toekomst van Beemster”. 

Uitgebreid wordt stilgestaan bij de complexiteit en de ambtelijke inzet van een ambtelijke 

fusie in relatie tot een eventuele bestuurlijke fusie met Purmerend, gezien de bestuurskracht, 

de financiële situatie en de consequenties van besluitvorming rondom een aantal dossiers uit 

het verleden. 

Unaniem is het college van mening, dat een bestuurlijke fusie onvermijdelijk is. 

Afgesproken wordt dat Ben Kokx van het bureau Kokx/de Voogd uitgenodigd zal worden om 

zijn visie op het rapport van de directies over de ambtelijke fusie toe te lichten, omdat hij de 

directies van Beemster en Purmerend ondersteund heeft in dit proces. 

 

14 september 2017 

Op 14 september vindt deze toelichting plaats. Het college bespreekt het advies van de 

beide directies en raakt er meer en meer van overtuigd, dat een bestuurlijke fusie met 

Purmerend de optimale richting zou zijn voor de bestuurlijke toekomst van Beemster. 

Met Ben Kokx spreekt het college hierover en vraagt hem advies. Tot dan toe hebben de 

directies met ondersteuning van Ben Kokx de opdracht uitgevoerd om inzichtelijk te maken 

wat de beste stappen zouden zijn om de ambtelijke samenwerking te verbeteren.(besluit 7 

februari 2017 raad). De uitkomst van dit stappenplan en de tijd die hiermee gemoeid is om 

dit tot uitvoer te brengen - in relatie tot de complexiteit en urgentie om bestuurlijk te gaan 

fuseren - alleen maar toeneemt, onderbouwt de overtuiging om te komen tot een bestuurlijke 

fusie. 

 

25 en 26 september 2017 

Op 25 en 26 september bereidt het college op basis van het definitieve advies over de 

ambtelijke fusie met Purmerend en de gesprekken van 31 augustus en 14 september de 

gezamenlijke collegeagenda van  26 september voor. 

Het college besluit aan Purmerend aan te geven meer tijd nodig te hebben om een juist 

besluit te kunnen nemen, in de wetenschap dat het college van Beemster een omslag zou 

willen maken naar een bestuurlijke fusie en nog na  wil  denken over de wijze waarop  zij 

hierbij de  commissie/raadsleden en de bevolking zouden willen betrekken. Ook Purmerend 

geeft op 26 september mondeling aan hoe zij in het proces zitten. Dit antwoord is verwoord 

in de brief van 10 oktober 2017 (reeds in uw bezit). 

 

 

 



 

 

memo 
 

   
www.beemster.net     tel. 0299 – 452 452 

 

 

29 september 2017 

Op 29 september komt het college wederom bij elkaar in aanwezigheid van Ben Kokx om 

advies te vragen op het verdere proces. Het college realiseert zich dat gezien de urgentie en 

de daardoor ontstane haast van besluitvorming de raad op een zorgvuldige wijze hun 

mening moet kunnen geven op het door het college ingenomen standpunt van bestuurlijk 

fuseren. Voor het college is duidelijk dat de gemeente zo snel mogelijk transparant en in de 

openbaarheid moet treden. Verder wordt duidelijk dat, zodra het formele besluit door de raad 

genomen is om bestuurlijk te gaan fuseren, de inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties alle gelegenheid moeten krijgen om gezamenlijk met de gemeente een zgn. 

waardekaart op te stellen, wat dient als input voor de voorwaarden van onderhandeling met 

de gemeente Purmerend. 

Het college besluit een bestuurlijke verkenner te vragen gesprekken te voeren met de 

fractievoorzitters van de politieke partijen in Beemster om inzicht te krijgen hoe de politiek 

staat ten opzichte van een bestuurlijke fusie. Het college realiseert zich, dat het tijdstip van 

keuze ongemakkelijk zal zijn gezien de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Echter, 

gezien de urgentie besluit het college haast te maken met het proces. 

 

11 oktober 2017 

Tijdens het seniorenconvent van 11 oktober 2017 licht de burgemeester aan de 

fractievoorzitters toe wat afgestemd is tijdens de collegevergadering van 29 september 2017: 

- dat de gemeente Beemster inmiddels de zwakste schakel in de regio vormt,  

- dat de gemeente ondanks het dekkingsplan, dat de financiële situatie verzacht, maar 

uiterst broos houdt, 

- dat er daarom enorme maatregelen zouden moeten worden genomen, 

- dat de provincie de gemeente Beemster nu nog de ruimte laat om zelf te beslissen, maar 

zeker zal ingrijpen als dit niet gebeurt,         

- dat er te veel zaken zijn uit het verleden, waarbij het toenmalige bestuur niet de 

verantwoordelijkheid heeft genomen, 

- de ambtelijke samenwerking verbetering behoeft en suboptimaal is, 

- dat de gemeente Beemster de voorwaarden bij een bestuurlijke fusie zou moeten 

opstellen, 

- dat de gemeente Purmerend de meerwaarde ziet van een bestuurlijke fusie. 

 

Om bovenstaande redenen verzoekt zij de fractievoorzitters met eventueel iemand die hen 

vergezelt op kort termijn een gesprek te willen voeren met een verkenner (de heer Bernt 

Schneiders).  

De fractievoorzitters stemmen hier allen direct mee in, waardoor in oktober de gesprekken al 

gevoerd kunnen worden. 

 

31 oktober 2017 

Op 31 oktober spreekt het college de conclusies door van de gesprekken van de heer Bernt 

Schneiders met de fractievoorzitters en  iemand die hen vergezelt, geven de collegeleden 

aan akkoord te gaan met het bespreken van deze conclusies op 1 november met de 

raadsleden.en een van de commissieleden. 
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Conclusies: 

Geen van de fracties is van mening dat Beemster op de huidige voet door moet gaan. 

Het beeld dat we niet in control zijn wordt breed gedeeld. 

Naast de onhoudbare financiële situatie wordt er ook ernstig aan de bestuurskracht 

getwijfeld. 

Alle fracties vinden daarom dat er nu iets moet gebeuren. 

 

De fracties verschillen echter van mening waar het gaat om de fusiepartner(s), om de 

snelheid van fuseren en om de te volgen strategie. 

Alle fracties zijn overigens van mening dat de provincie nu stevige druk moet zetten en moet 

regisseren. Druk vanuit de provincie wordt als steun in de rug ervaren om de impopulaire 

boodschap van het (op termijn) opgeven van zelfstandigheid aan de inwoners uit te leggen. 

 

7 november 2017 

Op 7 november evalueert het college de besloten vergadering van 1 november met 

raadsleden en commissieleden  en verwoordt dat zij tevreden zijn over het proces.. Er is een 

vervolgdatum gepland op 21 november in aanwezigheid van gedeputeerde Van der Hoek 

met het verzoek of hij aan kan geven hoe de provincie aankijkt tegen een bestuurlijke fusie 

met Purmerend. Het college geeft aan onaangenaam verrast te zijn door de nieuwsbrief van 

de BPP.  

 

 

Op 14 november 2017 neemt het college de formele beslissing (zie bijlage). 

 

 


