
   

      

  Motie vreemd aan de orde van de agenda, art. 44 lid 6 RvO 

Datum indiening:       
Naam indieners: Mandy Oud, Niels Bonenkamp, Eric Knibbe 

 

Onderwerp: Verkenning gezamenlijke bestuurlijke toekomst in de regio 

 

De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op 25 januari 2018 

Constaterende dat, 

 de gemeenteraad op 17 december 2015 een wilsbesluit heeft genomen over de bestuurlijke 

toekomst van de gemeente Landsmeer, strekkende tot het nastreven van een ambtelijke fusie 

met Oostzaan, Wormerland en Waterland; 

 op basis van gesprekken met de beoogde partners, het onderzoek van SeinstravandeLaar en 

mededelingen vanuit de Provincie Noord-Holland, de gemeenteraad blijkens de 

beraadslagingen op 16 november 2017 heeft geconcludeerd dat een ambtelijke fusie met deze 

gemeenten wenselijk noch haalbaar wordt geacht; 

 de ambtelijke organisatie niettemin onverminderd kwetsbaar is en een ambtelijke 

samenwerking met andere gemeente(n) noodzakelijk is;  

 daarnaast sprake is van enkele gezamenlijke regionale opgaven op het gebied van Wonen, 

Economie, Duurzaamheid, Toerisme en Bereikbaarheid; 

 het college, vooruitlopend op de vaststelling van het procesvoorstel door de gemeenteraad, 

bij brieven van 12 december 2017 gericht aan de Colleges van B&W van Waterland en Edam-

Volendam, heeft bericht dat de oriëntatie op de bestuurlijke toekomst is verschoven naar een 

bestuurlijke stip op de horizon en dat zij daarom met de drie colleges in gesprek wil over een 

eventuele gezamenlijke verkenning; 

 het college tijdens de beraadslagingen op 11 januari 2018 heeft toegezegd dat (ook) een 

bestuurlijk overleg zal plaatsvinden met Oostzaan en Wormerland om na te gaan of een 

bestuurlijke fusie tot de mogelijkheden behoort, welke toezegging is verwerkt in een 

aangepast collegebericht d.d. 23 januari 2018 ‘Vervolg bestuurlijke toekomst van de gemeente 

Landsmeer 2018”. 

Daarbij kennis genomen hebbende van, 

 

 de motie “Samen en Zelfstandig”  van de gemeenteraad Wormerland d.d. 28 november 2017 

en de motie “Samenwerking tussen groene gemeenten in de regio”  van de gemeenteraad 

Oostzaan d.d. 18 december 2017 waarin de gemeenteraden van Waterland en Landsmeer 

worden opgeroepen om zich uit te spreken voor vergaande ambtelijke samenwerking door 

middel van een ambtelijke fusie;  



 het (geamendeerde) raadsbesluit van de gemeenteraad Beemster d.d. 9 januari 2018 om in de 

komende bestuursperiode tot een bestuurlijke fusie te komen en samen met de beoogde 

fusiepartner, eerst collegegesprekken te voeren met alle omliggende Waterlandse 

gemeenten, met als doel te komen tot een gelijktijdige gemeentelijke herindeling (opschaling); 

 

Overwegende dat, 

 het wilsbesluit niet haalbaar wordt geacht en de mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie 

onderzocht moeten worden, maar dat de richting – groen-landelijke gemeenten – 

onveranderd is; 

 het politiek primaat van de gemeenteraad is om zich uit te spreken over de wenselijkheid en 

haalbaarheid van een bestuurlijke fusie, inclusief de partners waarmee deze wordt 

vormgegeven;  

 voordat de gemeenteraad een besluit neemt over c.q. verdere richting geeft aan de 

gewenste bestuurlijke toekomst, allereerst, mede gelet op het eerder gevolgde proces en het 

benodigde draagvlak, de inbreng van de inwoners van de gemeente moet worden betrokken; 

 samenwerking in de regio op grote thema’s onontbeerlijk is en de intensivering van de 

ambtelijke samenwerking zich bij voorkeur niet zou moeten beperken tot Waterland en 

Edam-Volendam; 

 de raad hecht aan het in contact blijven met Oostzaan en Wormerland over de bestuurlijke 

toekomst, zoals is weergegeven in het gewijzigde procesvoorstel; 

 ook de betrokken gemeenteraden met elkaar in gesprek moeten (blijven) over de gewenste 

dan wel noodzakelijke bestuurlijke toekomst; 

 

Draagt het College op: 

Om de resultaten van de gesprekken over de verkenning van een gezamenlijke bestuurlijke toekomst 

doorlopend met de raad te delen. 

En verzoekt de griffier:  

Deze motie, na te zijn aangenomen, aan de griffiers van de gemeenten Wormerland, Oostzaan, 

Waterland en Edam-Volendam te zenden, opdat ook de raden uitgenodigd worden met elkaar in 

gesprek te gaan over wenselijkheid, nut en/of noodzaak van bestuurlijke fusie tussen de groen-

landelijke gemeenten in Zaanstreek-Waterland.    

 En gaat over tot de orde van de dag,  

 Fractie D66                                              Fractie VVD                                    Fractie CDA 
 
 
 


