
UITNODIGING 
KICK-OFF
Fusie: realiteit of illusie?

De gemeenteraad wil eind 2019 een besluit nemen over de bestuurlijke 
toekomst van Waterland. Gaan we fuseren of blijft Waterland zelfstandig? 
Dat is de keus die gemaakt moet worden. We willen natuurlijk weten 
wat onze inwoners belangrijk vinden. Daarom organiseren we een aantal 
discussieavonden en als start een centrale aftrap. Tijdens dit avondpro-
gramma gaan we o.a. in op samenwerking tussen gemeenten in onze 
regio toen en nu. In de maanden mei en juni gaan we vervolgens graag 
in de kernen met onze inwoners in gesprek.

Datum en locatie kick-off
De centrale aftrap vindt plaats op 16 april om 19.00 uur en duurt tot circa 20.30 uur. 

We kiezen voor een inspirerende omgeving en ontvangen u graag in De Bierderij, 

Galgeriet 4, 1141 GK in Monnickendam.

Programma 
18.45 – 19.00 uur Inloop

19.00 uur  Opening en welkomstwoord door wethouder Ton van Nieuwkerk, 

portefeuillehouder Bestuurlijke Toekomst

19.10 uur  ‘Waterlandse samenwerking door de eeuwen heen’ – verrassende 

anekdotes over samenwerking (én ruzies) tussen gemeenten in 

onze regio in de afgelopen eeuwen 

Een duo-presentatie, verzorgd door directeur R. Bisscheroux en  

L. Zoon, redacteur van het te verschijnen boek Broek en Waterland 

(1400-1800), beiden van het Waterlands Archief.

19.50 uur  Paneldiscussie – met o.a. vertegenwoordigers van kern- en 

dorpsraden, ondernemers en jongeren

  onder leiding van burgemeester Luzette Kroon

20.25 uur Afsluiting 

20.30 uur Informeel samenzijn met drankje en hapje
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We zijn al een poosje aan de slag met de toekomst van Waterland. Zo zijn er onder 

leiding van de Argumentenfabriek denksessies geweest en hebben er gesprekken 

met omliggende gemeenten plaatsgevonden. 

Waarom moeten we een besluit nemen over de toekomst van Waterland? Om een 

aantal redenen. Zo is het bijvoorbeeld de vraag hoe toekomstbestendig gemeente 

Waterland is. Kunnen we onze huidige taken en de taken die op ons afkomen, 

blijven vervullen? En kunnen we dat op een goede manier (blijven) doen? Tevens zijn 

er in de ons omringende gemeenten bestuurlijke ontwikkelingen gaande en heeft de 

Provincie Noord-Holland ons gevraagd een besluit te nemen. Allemaal vraagstukken 

waarover we graag met onze inwoners in gesprek willen gaan. Met het uiteindelijke 

doel dat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen over de bestuurlijke 

toekomst van Waterland. 

Na de centrale aftrap organiseren we in samenwerking met de dorps- en kernraden 

in de periode mei/juni 2019 discussiebijeenkomsten in de kernen. Natuurlijk komen 

er ook voldoende online mogelijkheden om input te geven.

Denk en doe met ons mee!


