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Onderwerp: Bestuurlijke toekomst gemeente \V'aterland 

Voorstel 
Een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente \V'aterland en hierbij een 
keuze te maken tussen onderstaande twee varianten, te weten: 

A Een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1 januari 2023. 
B. Zelfstandig blijven en het nemen van de financiéle verantwoordelijkheid door het 

structureel beschikbaar stellen van een additioneel bedrag van 1 miljoen euro. 

Inleiding 
In het coalitie-akkoord van 2018-2022 is opgenomen dat de gemeenteraad uiterlijk in 2020 een 
besluit neemt over de bestuurlijke toekomst van de gemeente \V'aterland. Ter voorbereiding 
hiervan is vanaf september 2018 een proces doorlopen wat nu resulteert in dit raadsvoorstel over 
de bestuurlijke toekomst, waarbij aan de raad twee varianten worden voorgelegd, te weten: 

A Een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1 januari 2023. 
B. Zelfstandig blijven en het nemen van de financiële verantwoordelijkheid door het 

structureel beschikbaar stellen van een additioneel bedrag van 1 miljoen euro. 

Wij verwijzen u naar bijgaande notitie waarin het proces is opgenomen, het standpunt van het 
college is verwoord en de eonsequenties van de keuzes zijn beschreven. 

Proces 
12 december 2019 
6 februari 2020 
27 februari 2020 

1 e keer raadsvoorstel bestuurlijke toekomst in voorbereidende raad 
2e keer raadsvoorstel bestuurlijke toekomst in voorbereidende raad 
Besluitvorming gemeenteraad over bestuurlijke toekomst 

retaris/ algemeen directeur 
L.M.B.e. Kroon 
burgemeester 
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Bijlagen 332-92: 
1. Conceptraadsbesluit 
2. Notitie met standpunt college bestuurlijke toekomst gemeente \Vaterland, oktober 2019 
3. Bestuurskrachtonderzoek 'Het \Vaterlandse goud te gelde maken' , februari 2015 
4. Rapportage fase III proces bestuurlijke toekomst, september 2019 
5. Verslag medewerkersbijeenkomsten bestuurskrachtonderzoek, maart 2016 & poll 
medewerkers, april 2019 
6. Rapport 'Waterland op eigen kracht sterk', februari 2017 
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