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Geachte mevrouw, heer.

Begin november ontvingen wij uw standpunt over de bestuurlijke toekomst van Waterland, met daarbij 
uw verzoek om daar voor 1 februari 2020 een reactie op te geven. U heeft een vergelijkbaar verzoek 
gestuurd aan het college van de gemeente Landsmeer.

U heeft uw standpunt 12 december jl. een eerste maal besproken met uw gemeenteraad en u bent 
voornemens om na 1 februari 2020 een raadsbesluit te nemen over uw bestuurlijke toekomst.

We hebben waardering voor uw inzet om duidelijke scenario's te benoemen en een heldere voorkeur 
uit te spreken. We zijn ons terdege bewust van de complexiteit van zo'n keuze. Lezende uw standpunt, 
begrijpen wij de door uw college uitgesproken voorkeur. Wij herkennen dat kleinere gemeenten een 
extra uitdaging hebben om taken uit te voeren, zeker vanwege allerlei Rijkstaken die zijn en worden 
gedecentraliseerd naar gemeenten.

U vraagt van het college van Edam-Volendam een reactie op de door uw college geformuleerde 
scenario's en uw voorkeur daarbij. Daarbij willen wij als eerste opmerken, dat wij u erkentelijk zijn dat u 
onze gemeente al in een vroegtijdig stadium van uw besluitvormingsproces hebt willen informeren en 
betrekken, aangezien uw voorkeur ook onze gemeente aangaat.

We hebben de afgelopen weken opgemerkt dat een definitieve voorkeur van de gemeenteraad van 
Waterland zich lijkt te richten op het scenario 'zelfstandig blijven'. Daardoor is nog onzeker op welke 
keuze van Waterland onze gemeente een reactie zou kunnen geven. Zoals u zich bewust zult zijn, is het 
tijdpad van november 2019 tot en met januari 2020 slechts toereikend om een eerste procesmatige 
reactie te kunnen formuleren. Die reiken wij u hierbij ook aan.
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De gemeente Edam-Volendam hoort graag welke keuze uw raad maakt t.a.v. de beide scenario's die u 
hen heeft voorgelegd. Daarmee samenhangend heeft het onze interesse welke vervolgstappen u wilt 
zetten om een nieuwe burgemeester voor Waterland aan te stellen. Bovendien zijn wij benieuwd naar 
uw reactie op de brief van het college van Landsmeer.

Edam-Volendam heeft de processen rondom de bestuurlijke toekomst van Waterland (en Landsmeer) 
tot nu toe 'alert vanuit de leunstoel' gevolgd. Als de raad van Waterland zich in 2020 uitspreekt voor 
een fusie met Edam-Volendam en Landsmeer, beseffen we dat de gesprekken over de bestuurlijke 
toekomst van onze gemeenten in een fase zijn gekomen, waarin Edam-Volendam gevraagd wordt op te 
staan uit de leunstoel om aan te schuiven aan de keukentafel, om het gesprek te voeren over de keuzes 
die u ons voorlegt.

Wij constateren dat de gemeenteraden die een rol spelen in deze discussie over de bestuurlijke 
toekomst verschillende scenario's kiezen of voorgelegd krijgen. Dat maakt de discussie extra complex. 
Het zou de discussie overzichtelijker maken, als alle betrokken gemeenteraden dezelfde scenario's 
voorgelegd krijgen, om daar hun mening over te vormen.
Wij geven u in overweging om vooruitlopend op uw definitieve besluitvorming, met enkele colleges, 
met mandaat van hun gemeenteraden, te verkennen of er gezamenlijk een aantal scenario's opgesteld 
kunnen worden. Elk college kan deze gezamenlijke set aan scenario's daarna voorleggen aan zijn 
gemeenteraad. Dan spreken de gemeenteraden in ieder geval over dezelfde scenario's. Indien u dit idee 
omarmt, zijn wij bereid om mandaat te vragen aan onze gemeenteraad voor het participeren in zo'n 
gezamenlijke verkenning van scenario's.

Wij willen nogmaals onze waardering uitspreken voor uw heldere voornemens als college en de 
transparante manier waarop u ons in uw keuzeproces wilt betrekken. Wij volgen met interesse de 
uitkomst van de besluitvorming door uw gemeenteraad en wensen u daarbij veel wijsheid toe en zijn 
benieuwd naar uw reactie op onze suggestie.

Met vriendelijke groet.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de burgemeester.de secretaris.

H. van der Woude LJ. Sievers
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