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onderwerp 
Weergave gesprek bestuurlijke toekomst 
 
Geachte college, 
 
Op 5 december 2018 heeft een afvaardiging van uw college een gesprek gehad met een 
afvaardiging van de colleges van Beemster en Purmerend om te praten over de bestuurlijke 
toekomst van de betrokken gemeenten. 
 
Tijdens dit gesprek hebben wij kennisgenomen van uw plannen om te komen tot 
besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Vanuit Beemster en 
Purmerend is geschetst op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het intentiebesluit van 
de gemeenteraad van Beemster van 9 januari 2018 en van de gemeenteraad van 
Purmerend van 27 september 2018 om te komen tot een bestuurlijke fusie.  
 
Zoals afgesproken dient bijgaand verslag als weergave van ons gesprek. 
 
Wij wensen u veel succes bij uw proces. 

  
Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Beemster, 
 
 
 
 

   A.J.M. van Beek H.C.P. van Duivenvoorde 
         burgemeester     gemeentesecretaris 

 
burgemeester en wethouders van Purmerend, 

 
 
 
 

D. Bijl G. Blom 
         burgemeester     gemeentesecretaris 



Gespreksverslag in het kader van fusieproces Beemster-Purmerend 
Consultatie gemeenten Zaanstreek- Waterland 

Gespreksverslag gesprek met gemeente Waterland 
Datum: 5 december 2018 

Aanwezigen 
Namens Purmerend: burgemeester Bijl, gemeentesecretaris Blom, wethouder Kroese 
Namens Beemster: burgemeester Van Beek, gemeentesecretaris Van Duivenvoorde, wethouder Butter. 
Namens Beemster/Purmerend: projectleider mevrouw Kramer 
Namens Waterland: gemeentesecretaris Van Ginkei, wethouder Van Nieuwkerk, hoofd P&O mevrouw Van 
Hal, beleidsmedewerker mevrouw Brozius 
Bericht van afwezigheid van burgemeester Kroon 

Aanleiding gesprek 
Op verzoek van de gemeente Waterland vindt een gesprek plaats op 5 december 2018 over het 
bestuurlijke proces van de gemeente Waterland in relatie tot Beemster en Purmerend. De inhoud van het 
gesprek komt overeen met de vraag die Beemster en Purmerend nadien hebben gesteld in een briefvan 8 
november 2018. 

In overleg met de gemeente Waterland is het reeds geplande gesprek van 5 december jl. benut voor de 
wens van alle partijen om het gesprek te voeren over bestuurlijke toekomst. 

Gespreksverslag 
Bij aanvang van het gesprek wordt uitgesproken dat er een bestuurlijk gesprek plaatsvindt zonder een 
vastgestelde agenda. Alle aanwezigen spreken uit graag een aantal facetten aan bod te willen laten komen 
zodat verslaglegging en terugkoppeling binnen de eigen gemeenten plaats kan vinden. Dit verslag dient 
tevens als terugkoppeling aan Waterland naar aanleiding van het verzoek om te praten over de 
bestuurlijke toekomst. 

Voorgeschiedenis 
De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 te fuseren. Op 9 
januari 2018 heeft de gemeenteraad van Beemster besloten in deze bestuursperiade te willen komen tot 
een bestuurlijke fusie. De gemeenteraad van Purmerend heeft op 27 september jl. het intentiebesluit 
genomen om per 1 januari 2022 een herindeling aan te gaan met de gemeente Beemster. In de afgelopen 
tijd hebben (vertegenwoordigers van) de colleges van Beemster en Purmerend op verschillende formele 
en informele momenten met omliggende gemeenten reeds gesproken over de bestuurlijke toekomst van 
hun gemeenten in relatie tot elkaar. 

Burgemeester Bijl heet de aanwezigen van harte welkom in Purmerend en geeft aan het prettig te vinden 
in deze setting bij elkaar te komen. Burgemeester Van Beek geeft de aanleiding van het fusieproces weer 
en lieht toe dat dit gesprek enerzijds voortvloeit uit een amendement dat de gemeenteraad van Beemster 
heeft aangenomen bij de besluitvorming van het intentiebesluit op 9 januari 2018. Anderzijds is er vanuit 
Purmerend en Beemster behoefte om omliggende te eonsulteren en te informeren over het fusieproces in 
aanloop naar het op te stellen herindelingsontwerp. Aangegeven wordt dat dit herindelingsontwerp na 
besluitvorming door de gemeenteraden in de loop van 2019 ook ter inzage wordt gelegd en naar de 
omliggende gemeenten wordt gezonden. Dit is formeel een moment waarop gereageerd kan worden op de 
vorming van de nieuwe gemeente. 

Bestuurlijke toekomst 
Wethouder van Nieuwkerk motiveert het verzoek vanuit Waterland om het gesprek met Beemster en 
Purmerend te willen voeren. Hierbij schetst hij dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat Waterland 
uiterlijk in 2020 een besluit wil nemen over de bestuurlijke toekomst en in welke setting. In Waterland is 
nadrukkelijk afgesproken één wethouder verantwoordelijk te maken voor dit proces. Wethouder Van 
Nieuwkerk geeft aan een procesvoorstel aan de gemeenteraad van Waterland voorgelegd te hebben 
waarop door alle zes partijen positiefbesloten is. Hiermee heeft het college van Waterland de opdracht 
om uiterlijk in 2020 een besluit voor te bereiden. 



In drie fases gaat Waterland het proces doorlopen waarbij onder meer ruimte is voor het gesprek met 
bewoners, instellingen, ondernemers en omliggende gemeenten. Gekeken wordt naar de mogelijkheden in 
de toekomst; behouden van bestuurlijke zelfstandigheid, bestuurlijke fusie of ambtelijke fusie. 

De Provincie Noord-Holland heeft, met uitzondering van de colleges van Beemster, Purmerend en 
Zaanstad, onlangs gesprekken gevoerd met de overige Waterlandse en Zaanse colleges. Hierbij heeft de 
provincie aangegeven medio 2019 besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van de betreffende 
gemeenten te verwachten. Waterland geeft aan te kijken hoe daarmee om te gaan waarbij belang wordt 
gehecht aan een zorgvuldig proces. Hierdoor wordt niet verwacht al voor de zomer van 2019 een besluit 
te kunnen nemen. Wat overigens niet uitsluit dat het besluit al in 2019 genomen wordt. Dit hangt samen 
met de uitkomsten van het proces dat Waterland met onder meer inwoners gaat doorlopen. 

Fusieproces Beemster en Purmerend 
Burgemeester Van Beek geeft aan vol vertrouwen het fusieproces in te gaan. Met de fusie ontstaat een 
complete gemeente. De raad van Beemster heeft het college de opdracht gegeven na te gaan of er 
omliggende gemeenten zijn die bij de fusie aan wil haken. Burgemeester Bijl geeft aan dat de nieuwe 
gemeente een andere statuur krijgt met de krachtenbundeling van beide gemeenten. In de afgelopen jaren 
is regelmatig contact geweest met buurgemeenten. Hierbij is ook gesproken over de bestuurlijke 
toekomst van de afzonderlijke gemeenten. Gemeenten hebben hierbij aangegeven een bestuurlijke 
toekomst zonder Purmerend en Beemster te zien. Beemster heeft in februari 2018 de fusievraag gesteld 
aan Purmerend. Purmerend zal niet zelf naar omliggende gemeenten het initiatief nemen met de vraag of 
men wil fuseren omdat de noodzaak er niet is voor Purmerend. Volgens burgemeester Bijl betekent dit 
overigens niet dat Purmerend niet openstaat voor vragen van andere gemeenten. We sluiten niet uit dat in 
de toekomst in het gebied verdere bestuurlijke veranderingen zullen plaatsvinden. 

Reactie op fusieplannen Beemster en Purmerend 
Beemster en Purmerend hebben allanger nauwe verbinding met elkaar, niet alleen historisch, maar ook 
door de ambtelijke samenwerking. Beemster en Purmerend gaan samen het fusieproces in waarbij 1 
januari 2022 een harde datum is. 

De heer Van Nieuwkerk geeft, ten aanzien van de fusieontwikkelingen in Beemster en Purmerend, vanuit 
de gemeente Waterland aan geen bezwaar te hebben tegen de fusieplannen. Er is vanuit Waterland geen 
behoefte om nu (waarbij de planning van Beemster en Purmerend wordt gerespecteerd) bij dit lopende 
proces van Beemster en Purmerend aan te sluiten. 

Ten aanzien van bestaande gemeenschappelijke regelingen wordt aangegeven dat de nieuwe 
fusiegemeente deelnemer blijft. Wel wordt uitgesproken dat het goed is te zijner tijd te kijken naar de 
bestuurskracht in z'n geheel. 

Ondertekening voor gelezen en akkoord: 

Beemster, d.d. 

Purmerend, d.d. 

Waterland, d.d. '2 6/2;': 
~ 
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