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247 bewoners reageerden al online

Laatste kans om mee te praten over wel of niet fuseren
De gemeenteraad wil eind 2019 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van Waterland.
Blijven we als gemeente zelfstandig of gaan we fuseren? De mening van de inwoners is natuurlijk
erg belangrijk. De gemeente heeft hierover al diverse discussiebijeenkomsten georganiseerd in de
kernen. De laatste twee zijn op maandagavond 24 juni voor ondernemers in het Bernard
Nieuwentijtcollege en op woensdagavond 26 juni In Ilpendam/Watergang in het dorpshuis van
Ilpendam. Beide avonden beginnen om 19.30 uur. Tot 26 juni kunt u ook online uw mening geven;
kijk daarvoor op www.waterland.nl/toekomst, ook voor meer informatie.
Waarom een besluit over de toekomst van Waterland?
De gemeente is om een aantal redenen al een tijdje bezig met de toekomst van Waterland. UIt eerder
onderzoek is gebleken dat bewoners een krachtig gemeentebestuur willen. Een gemeente die grote
vraagstukken zoals de energiestransitie, de omgevingswet en de decentralisaties in de zorg het hoofd kan
bieden. De omringende gemeenten zijn ook bezig met fusies of aanzetten daartoe en dat heeft invloed op
de gemeente Waterland. Bovenien heeft de Provincie Noord-Holland Waterland gevraagd een besluit te
nemen over de bestuurlijke toekomst.
Hoe gaat het in zijn werk?
De eerste fase richtte zich op het verzamelen van zoveel mogelijk voor- en tegenargumenten voor de
verschillende opties. Onder begeleiding van De argumentenfabriek zijn daarna denksessie georganiseerd
met deelnemers uit verschillende werkvelden, de omliggende gemeenten en Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland.. De derde, laatste fase is vooral gericht op het betrekken van inwoners om zoveel mogelijk
draagvlak te creëren voor het nemen van een besluit.
Verantwoordelijk wethouder Ton van Nieuwkerk: “We zijn bijna aan het eind van het traject waarbij de
inwoners aan zet zijn. Via bijeenkomsten en online kan iedereen zijn zegje doen en ik wil nogmaals
benadrukken dat het college dit traject neutraal is ingegaan, wij zijn niet vóór of tegen fuseren.
In de zomer gaat het college, o.a. op basis van wat ze gehoord heeft van inwoners, een concept besluit
formuleren. In september gaat het college dit standpunt aan bewoners toelichten en bespreken. Daarna
gaat het voorstel naar de gemeenteraad die, zoals altijd, uiteindelijk het laatste woord heeft..”
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