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onderwerp
Plan van aanpak fusie Beemster-Purmerend

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 9 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Beemster besloten in deze bestuursperiode
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. Naar aanleiding van deze besluiten hebben de beide
colleges nu de opdracht om een herindelingsontwerp op te stellen.
Zoals afgesproken zouden we u daarvoor op korte termijn het geactualiseerde plan van
aanpak toesturen. Dat treft u bijgaand aan.
Bij de besluitvorming op 9 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Beemster een
amendement aangenomen. Hierin heeft de raad het college van Beemster verzocht om,
samen met de beoogd fusiepartner, collegegesprekken te voeren met omliggende
gemeenten met de vraag of zij bereid zijn mee te doen aan de herindeling.
De uitvoering van dit amendement is opgenomen in het plan van aanpak en daar wordt op
dit moment uitvoering aan gegeven.
De colleges van Beemster en Purmerend hechten aan regionale verbinding. Met regelmaat
vinden op formele en informele momenten gesprekken plaats over de bestuurlijke toekomst
tussen de bestuurders van regiogemeenten en bestuurders van Beemster en Purmerend.
Daarnaast is het criterium 'draagvlak', onder andere bij partners in de regio ook een
toetsingscriterium uit het Beleidskader gemeentelijke herindeling. De colleges van Beemster
en Purmerend hebben daarom de colleges van omliggende gemeenten in het kader van het
herindelingsontwerp uitgenodigd hun opvatting te geven over de herindeling van Beemster
en Purmerend en aan te geven hoe dit zich verhoudt tot (het proces over) de bestuurlijke
toekomst van de betreffende gemeente.
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De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het op te stellen herindelingsontwerp

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geihformeerd
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.
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