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Bestuurlijke toekomst gemeente Waterland 

Geachte college, 

Met uw brief van 5 oktober jl. heeft u ons geïnformeerd over het proces dat Waterland voor ogen 

staat om in 2020 te komen tot een besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. In de 

brief worden de drie opties genoemd die Waterland onderzoekt, namelijk: 

1.. 	Zelfstandig blijven 

2. Ambtelijk samenwerken 

3. Fuseren. 

Burgemeester Luzette Kroon en wethouder Ton van Nieuwkerk hebben op 20 decennber jl. het 

proces in een gesprek met burgemeester Femke Halsema nadertoegelicht. 

Ons college heeft alle begrip voor de ambitie van uw gemeente om binnen afzienbare termijn te 

komen tot besluiten over de bestuurlijke toekomst. Wij beseffen dat daarbij lastige afwegingen 

aan de orde zijn. Deze raken immers letterlijk het bestaan van uw gemeente. 

Uiteraard heeft de metropoolregio, en dus ook Amsterdam, belang bij sterke gemeenten in uw 

deel van de regio; gemeenten die de inwoners goede voorzieningen en dienstverlening kunnen 

bieden en die in staat zijn de groene kwaliteiten van het gebied te behouden en te versterken. 

Vanuit die invalshoek hopen wij dan ook op een voorspoedig verloop van de besluitvorming in uw 

gemeente en in de andere gemeenten in het gebied. 

Ons college ziet verder geen aanleiding om vanuit Amsterdam claims of druk op het proces te 

leggen. Wij hebben er goede nota van genomen dat in het gebied serieus wordt gesproken over 

fuseren, al dan niet op termijn, en dat een combinatie van de gemeenten Landsmeer, Waterland 
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en Edam-Volendam op dit moment als kansrijke optie geldt. Een dergelijke oplossing zou voor 

Amsterdam alleszins aanvaardbaar zijn. 

Het is wat ons betreft echter primair aan de raad van de gemeente Waterland om hierin een 

standpunt te bepalen. 

\ 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.ni  


	Page 1
	Page 2

