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Reactie stand punt college Waterland bestuurlijke
toekomst

Geacht college,
Graag reageren wij op uw verzoek van 22 oktober ji. waarin u ons vraagt een reactie te geven op uw
voorkeursvariant: een bestuurlijke fusie met Waterland, Edam-Volendam en Landsmeer.
Zoals u weet heeft op 23 mei ji. de gemeenteraad van Landsmeer besloten om een bestuurlijke fusie na te
streven, in ieder geval met Waterland en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. Recent hebben wij met
u en een afvaardiging met de colleges van de andere twee gemeenten hierover verkennende gesprekken
gevoerd. Tijdens ons gesprek is zowel de wens tot fusie van Landsmeer besproken, als uw standpunt op de
bestuurlijke toekomst van Waterland.
U legt twee varianten voor aan uw gemeenteraad: een besluit tot een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en
Landsmeer per 1-1-2023 of zelfstandig blijven. Ondanks dat u ons niet uitnodigt te reageren op beide varianten
nemen wij wel, gehoord hebbende de raad van Landsmeer, deze gelegenheid ten baat om op beide varianten te
reageren.
Wij laten u weten dat Landsmeer de optie om volledig zelfstandig te blijven, beschouwt als een gemiste kans
voor het verstevigen van de bestuurskracht en de kansen voor een groen-landschappelijke regiogemeente. De
kracht van de kleinere gemeenten in de regio Zaansteek-Waterland zal met dit besluit nog verder afnemen. Het
college en de raad van Landsmeer zijn van mening dat de noodzaak om tot een bestuurlijke fusie te komen
groot is. Alleen op deze wijze kan een stevige bestuurlijke regionale positie worden verworven waardoor
ambities kunnen worden verwezenlijkt. Met een robuuste stabiele ambtelijke organisatie die haar taken
toekomstgericht kan blijven uitvoeren. Wij verzoeken u daarom om nog geen onomkeerbare besluiten te
nemen en in gesprek te blijven over de mogelijkheden die er nog meer zijn.
Uw standpunt over een bestuurlijke fusie tussen Waterland, Edam-Volendam en Landsmeer komt niet overeen
met het onlangs genomen besi u it van Landsmeer. In het belang van de gemeente en de regio staan wij
desondanks open om in gesprek te gaan over mogelijkheden. In dit gesprek willen wij ook concrete
onderwerpen inbrengen, zoals de afwegingen die de raad van Landsmeer heeft gemaakt bij het besluit van
23 mei ji. en daarnaast de aspecten die bij een fusie een rol speien, zoals kernenbeleid, voorzieningenniveau,
cultuurverschillen et cetera. We stellen ons voor dat we deze gesprekken in de eerste helft van 2020 voeren en
dat we vervolgens de uitkomsten delen met de gemeenteraden.
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Wij willen u tot slot meegeven dat Oostzaan tijdens het verkennende gesprek met Landsmeer heeft verzocht
om geen onomkeerbare besluiten te nemen zonder Oostzaan daarin te kennen. Het college van Landsmeer
hecht er, mede onder verwijzing naar bovengenoemd raadsbesluit, waarde aan dat Oostzaan de gelegenheid
wordt geboden om deel te nemen aan het gesprek.
Wij vernemen graag uw reactie op deze brief. Uiteraard volgen wij het komende debat in uw raad en wensen
uw raad hierbij veel wijsheid toe.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burge
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