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Geachtemevrouw,heer.
Beginnovember
ontvingen
wij uw standpunt
overdebestuurlijke
toekomstvanWaterland,
met daarbij
uw verzoekom daarvoor1 februari2020eenreactieopte geven.U heefteenvergelijkbaar
verzoek
gestuurd
aanhetcollegevandegemeente
Landsmeer.
U heeftuw standpunt
12december
jl. eeneerstemaalbesproken
met uw gemeenteraad
enu bent
voornemens
om na1 februari
2020eenraadsbesluit
te nemenoveruw bestuurlijke
toekomst.
We hebben
waardering
vooruw inzetom duidelijke
scenario's
te benoemen
eneenheldere
voorkeur
uit te spreken.We zijn onsterdege
bewustvandecomplexiteit
vanzo'nkeuze.Lezende
uw standpunt,
begrijpen
wij dedooruw collegeuitgesproken
voorkeur.Wij herkennen
datkleineregemeenten
een
extrauitdaging
hebben
om takenuit te voeren,zekervanwege
allerleiRijkstakendiezijn enworden
gedecentraliseerd
naargemeenten.
U vraagtvanhetcollegevanEdam-Volendam
eenreactieopdedooruw collegegeformuleerde
scenario'senuw voorkeur
daarbij.Daarbijwillenwij als eersteopmerken,
datwij u erkentelijk
zijn datu
onzegemeente
al in eenvroegtijdig
stadiumvanuw besluitvormingsproces
hebtwilleninformeren
en
betrekken,
aangezien
uw voorkeur
ookonzegemeente
aangaat.
We hebben
deafgelopen
wekenopgemerkt
dateendefinitieve
voorkeur
vandegemeenteraad
van
Waterland
zich lijkt te richtenophetscenario'zelfstandig
blijven'.Daardoor
is nogonzeker
opwelke
keuzevanWaterland
onzegemeente
eenreactiezoukunnen
geven.Zoalsu zich bewustzult zijn, is het
tijdpad
vannovember
2019tot enmetjanuari2020slechtstoereikend
om eeneersteprocesmatige
reactiete kunnen
formuleren.
Die reikenwij u hierbijookaan.
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C.pmeente
EDAM
VOLENDAM
De gemeente
Edam-Volendam
hoortgraagwelkekeuzeuw raadmaaktt.a.v. debeidescenario'sdieu
henheeftvoorgelegd.
Daarmeesamenhangend
heefthetonzeinteressewelkevervolgstappen
u wilt
zettenom eennieuweburgemeester
voorWaterland
aante stellen.Bovendien
zijn wij benieuwd
naar
uw reactieopdebriefvanhetcollegevanLandsmeer.
Edam-Volendam
heeftdeprocessen
rondomdebestuurlijke
toekomstvanWaterland
(enLandsmeer)
tot nutoe'alertvanuitdeleunstoel'
gevolgd.
Als deraadvanWaterland
zich in 2020uitspreekt
voor
eenfusiemet Edam-Volendam
enLandsmeer,
beseffen
we datdegesprekken
overdebestuurlijke
toekomstvanonzegemeenten
in eenfasezijn gekomen,
waarinEdam-Volendam
gevraagd
wordtopte
staanuit deleunstoel
om aante schuivenaandekeukentafel,
om hetgesprekte voerenoverdekeuzes
dieu onsvoorlegt.
Wij constateren
datdegemeenteraden
dieeenrol spelenin dezediscussieoverdebestuurlijke
toekomstverschillende
scenario'skiezenofvoorgelegd
krijgen.Dat maaktdediscussieextracomplex.
Het zoudediscussieoverzichtelijker
maken,als allebetrokken
gemeenteraden
dezelfde
scenario's
krijgen,om daarhunmeningoverte vormen.
voorgelegd
Wij gevenu in overweging
om vooruitlopend
opuw definitieve
besluitvorming,
met enkelecolleges,
met mandaat
vanhungemeenteraden,
te verkennen
ofer gezamenlijk
eenaantalscenario'sopgesteld
kunnen
worden.Elk collegekandezegezamenlijke
set aanscenario'sdaarna
voorleggen
aanzijn
gemeenteraad.
Dansprekendegemeenteraden
in iedergevaloverdezelfde
scenario's.Indienu dit idee
omarmt,zijn wij bereidom mandaat
te vragenaanonzegemeenteraad
voorhetparticiperen
in zo'n
gezamenlijke
verkenning
vanscenario's.
Wij willennogmaals
onzewaardering
uitspreken
vooruw heldere
voornemens
als collegeende
transparante
manierwaaropu onsin uw keuzeproces
wilt betrekken.
Wij volgenmet interessede
uitkomstvandebesluitvorming
dooruw gemeenteraad
enwensenu daarbij
veelwijsheidtoeenzijn
benieuwd
naaruw reactieoponzesuggestie.
Met vriendelijke
groet.
Hoogachtend,
Het collegevanburgemeester
enwethouders
vanEdam-Volendam,
desecretaris.
deburgemeester.

H. vanderWoude

LJ. Sievers
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