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Fase 1 van het traject  ‘bestuurlijke toekomst’ van gemeente Waterland 
 

 
 
 

 
Het college van gemeente Waterland 
Ter attentie van mw M. van Hall 
 
 
Geachte mevrouw Van Hall, 

 
Recent bereikte ons college uw bericht dat gemeente Waterland fase 1 van het traject 

‘bestuurlijke toekomst’  heeft afgerond. Opbrengst van deze fase zijn de meegezonden 

argumentenkaarten. Uit het door u beschreven proces en de argumentenkaarten blijkt de brede 

verkenning en bespreking met deskundigen en inwoners. 

Momenteel wordt door u gewerkt aan de afronding van fase ll. Fase ll is het verzamelen van 

adviezen van gemeenten uit de regio. In dat kader verzocht u ons college om een adviserend 

gesprek,  met de vraag:  wat willen jullie ons meegeven inzake ons traject ‘bestuurlijke toekomst’.  

Dit gesprek heeft in november 2018 plaats gevonden.  

Deze  reactie vloeit voort uit het gesprek, waarbij ons college de vrijheid neemt om naar 

aanleiding van de argumentenkaarten, diverse actuele ontwikkelingen in het regionale proces en 

in het proces van Landsmeer enige gedachten toe te voegen. 

U vroeg ons naar onze activiteiten in het kader van het traject ‘bestuurlijke toekomst’ van 

Landsmeer. 

De luistergesprekken in het najaar 2018 in de drie kernen van gemeente Landsmeer werden 

afgerond met verslaglegging die terug te vinden is op de site van Landsmeer. In vervolg daarop 

nam het college een besluit over het voorstel tot het willen aangaan van een bestuurlijke fusie 

met Waterland en Edam-Volendam. Het informerend document dat ten grondslag lag aan het 

collegebesluit is naar u ter informatie gestuurd. Daarnaast was er een schrijven van het college 

van Edam-Volendam waarin werd aangegeven dat verdergaande samenwerking met Waterland 

en Landsmeer in de rede lag.  

Over de bewegingen in de regionale omgeving kunnen we het volgende melden: 

- Het college van Landsmeer stemt in met de bestuurlijke fusie tussen Purmerend en 

Beemster. Wij zullen met belangstelling hun proces volgen; 

- De raden van gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben besloten en in hun 

raadsprogramma opgenomen dat zij zelfstandig wensen te blijven. In ons collegevoorstel 

over het willen aangaan van een bestuurlijke fusie met gemeente Waterland en Edam-

Volendam, november 2018, gaven wij aan dat besluit te respecteren. 

 



 
 
 
Ontwikkelingen in uw gemeente en in de gemeente Edam-Volendam hebben geleid tot 
oriënterende gesprekken tussen onze colleges. Zodra de ontwikkelingen in uw gemeente daartoe 
aanleiding geven, zullen wij met u in gesprek gaan over deze ontwikkelingen, eveneens in relatie 
tot Edam-Volendam. 

Ook hebben we de ontwikkeling van de ambtelijke samenwerking besproken. We werken 

ambtelijk samen op de terreinen ict, sociaal domein en personeel en organisatie. Die 

samenwerking gaat steeds verder en heeft implicaties op het terrein van investeringen, de avg, 

het delen van systemen en data. Deze intensiteit vraagt om een formele overeenkomst op korte 

termijn, met afspraken en voorzieningen. Wij nemen daartoe graag het initiatief om te komen tot 

een conceptvoorstel. 

Gezien het stadium van het onderzoekstraject ‘bestuurlijke toekomst’ en met het oog op verdere 

focus naar ingrediënten en antwoorden, wil het college van Landsmeer u enkele vragen 

meegeven als advies voor het vervolgonderzoek: 

- Wat is de standaard voor dienstverlening op de langere termijn voor de inwoners en 

ondernemers en hoe borg je die? 

- Kun je op de langere termijn de vereiste kwaliteit leveren in de uitvoering van de 

voortgaande decentralisaties van het Rijk en in de omvangrijke transities, onder andere  

in de regionale ontwikkeling van woningbouw en duurzaamheid? Wat verlangt de 

normstelling in voorgaande en  deze taken, van het college, de raad en de ambtelijke 

organisatie? 

- Welke inbedding vraagt het van je om de partners in regionale samenwerking (w.o 

veiligheidsregio, GGD, ZaWa, MRA) voorspelbaar op de langere termijn de zekerheid te 

bieden van je deelname in het gezamenlijk  belang? 

 

Het college van Landsmeer wenst u veel succes in het vervolg van uw route binnen het traject 

bestuurlijke toekomst. Wij stellen het op prijs op de hoogte te worden gehouden over de 

ontwikkelingen op dit onderwerp in uw college, raad en onder de inwoners van de gemeente 

Waterland. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van Landsmeer 

 

Anne Lize E.C. van der Stoel, 

Burgemeester. 

 


