Hoe gaat gemeente
Het proces van de oriëntatie

Landsmeer bestuurlijk de toekomst in?

op de bestuurlijke

Orie vragen centraal

toekomst van onze gemeente nadert zijn ontknoping.

De gemeenteraad

Dit betekent dat de gemeenteraad

geformuleerd,

een besluit gaat

nemen over het gewenste toekomstscenario

voor

heeft op 26 juni 2014 drie vragen

waarop zij na zorgvuldig onderzoek

antwoord gaat geven.

Landsmeer. "Gaan we samenwerken of fuseren en
met welke gemeente(n)?"

is de vraag die voor ligt.

Voordat de gemeenteraad

het besluit neemt welke

gemeente(n)

• Kan Landsmeer zelfstandig verder op de
huidige manier?

het best aansluiten bij Landsmeer en in

De gemeente Landsmeer is met 10.854 inwoners

welke vorm, hoort de Raad uiteraard graag hoe de

landelijk gezien een kleine gemeente. Veel kleine

inwoners denken over de toekomst van de eigen

gemeenten worstelen met de hoeveelheid taken die

gemeente. Onlangs heeft de Raad hiervoor

bij hen zijn ondergebracht.

wijkgesprekken

de overheveling van de taken op het gebied van zorg,

in de drie kernen georganiseerd.

Een recent voorbeeld is

Nu nodigt de raad alle inwoners van 16 jaar en ouder

jeugd en beschut werk naar de gemeenten per

uit om via de enquête hun mening te geven.

1 januari 2015.

U kunt

Veel gemeenten besluiten tot onderlinge

de enquête invul/en in de periode van
24 september tot 18 oktober 2015.

samenwerking

of fusie om zo de taken gezamenlijk

uit te gaan voeren. Ook de gemeente Landsmeer

Aanleiding

heeft in de afgelopen jaren al diverse taken

Eind 2013 heeft de gemeenteraad
van de Toèkornstvisie
kwaliteit",

na het vaststellen

ondergebracht

Landsmeer 2025 "Ruimte voor

bij andere gemeenten, zoals de

uitvoering van de Sociale Zaken en de Inkoop bij

besloten om zich aansluitend te gaan

Waterland en de Gemeentelijke

Belastingen bij

oriënteren op de bestuurlijke toekomst van

Amsterdam. Daarnaast worden steeds meer taken

Landsmeer. Dit werd ingegeven door de

regionaal belegd in Gemeenschappelijke

doelstellingen

zoals de gezondheidszorg bij de GGD, de veiligheid in

toenemende

in de Toekomstvisie, maar ook de
overheveling van taken van de

Regelingen,

de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Rijksoverheid naar de gemeenten. Tegelijk

en het

openbaar vervoer bij de Stadsregio Amsterdam.

ontvangen de gemeenten minder geld van het Rijk
uit het Gemeentefonds

en andere regelingen voor

Conclusie: samenwerken

noodzaak

het uitvoeren van deze taken. Gemeenten moeten

De gemeenteraad

dus meer doen met minder geld. Dit alles zet een

onderzoek laten doen naar de bestuurskracht van de

grote druk op de bestuurskracht

gemeente Landsmeer. Uit dit onderzoek blijkt dat grip

de gemeentelijke

en de kwaliteit van

dienstverlening

aan de inwoners.

Ook verhoogt het de kwetsbaarheid
gemeentelijke

heeft eind 2014 een extern bureau

houden op aile uitbestede taken steeds lastiger is.

van de

Op grond van uitkomsten heeft de Raad Op

organisatie. Allemaal redenen die het

19 februari 2015 besloten dat de gemeente

noodzakelijk maken voor de Raad om zich te

Landsmeer niet zelfstandig verder kan op de huidige

oriënteren op de bestuurlijke toekomst van de

manier.

gemeente.

Samenwerken met andere gemeente(n) is
noodzakelijk. U kunt het bestuurskrachtonderzoek
inzien op www.geefomlandsmeer.nl
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