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Geacht college,

ln uw brief van 5 februari 2018 heeft u het college van Purmerend verzocht gezamenlijk met
Beemster het herindelingsproces te doorlopen en de procedure te starten voor het nemen
van een intentiebesluit door de gemeenteraad van Purmerend. Dit om te komen tot een
bestuurlijke fusie met de gemeente Beemster.

Aan uw vezoek hebben wij gehoor gegeven. ln het voorjaar is het proces opgestart om te
komen tot een intentievoorstel voor besluítvorming in de gemeenteraad van Purmerend.
Onderdeel van dit proces is de període van april tot september geweest waarin gezamenlijk
met uw college het Bestuurlijk Akkoord is opgesteld om de uitgangspunten voor de
bestuurlijke fusie vast te leggen.

Wij zijn verheugd u dan nu ook formeel te kunnen melden dat de gemeenteraad van
Purmerend op 27 september 2018 met een ruime meerderheid heeft ingestemd met:

- De intentie om te fuseren met de gemeente Beemster per 1 januari 2022.
- Het gezamenlijk met Beemster opstellen van een herindelingsontwerp met een

uitdrukkelijke voorkeur voor een herindelingsvariant gebaseerd op de juridische basis
voor een lichte variant gecombineerd met relevante elementen uit de reguliere variant
als genoemd in het Bestuurlijke Akkoord d.d. 4 september 2018-

En zoals uw college heeft uitgesproken in de brief van 5 februari il., zo spreken wij ook uit
dat we groot belang hechten aan een gezamenlijk proces in goede harmonie. Met
vertrouwen gaan wij graag met u dit
samenwerking.
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