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Planning en proces bestuurlijke toekomst.

De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op: 22-11-2018
Constaterende dat,
•

In het raadsprogramma 2018-2022 is aangegeven; 1) verder te gaan op de ingeslagen
weg van intensivering van ambtelijke samenwerking met omliggende groenlandelijke

gemeenten, 2) het actief betrekken van inwoners (informeren en

consulteren), zowel door college als gemeenteraad en 3) de gemeenteraad ernaar
streeft in 2018 een besluit te nemen richting de bestuurlijke fusie,
•

Met dit besluit richting de bestuurlijke fusie een voorlopig voornemen tot herindeling
wordt uitgesproken.

•

Dit besluit logischerwijs een gelijkluidend besluit dient te zijn, als dat genomen wordt
door de beoogde bij de herindeling betrokken gemeenteraden.

•

Als andere gemeenten andere besluiten nemen, een nieuwe situatie ontstaat,
waarover dan opnieuw het gesprek moet worden aangaan.

•

De aangrenzende gemeente Waterland nog midden in een participatietraject met
haar inwoners zit.

•

De gemeente Edam-Volendam recentelijk is ontstaan door een gemeentelijke
herindeling in 2016, door samenvoeging van de voormalige gemeenten Zeevang en
Edam-Volendam zijn samengevoegd en dat Gedeputeerde Staten, in het kader van
duurzaamheid, aan hebben gegeven dat het niet wenselijk is de nieuwe gemeente
Edam-Volendam op korte termijn (binnen 2 jaar na fusiedatum) wederom te
betrekken bij een herindelingsprocedure.

•

De gemeenten Oostzaan en Wormerland ernaar streven, na een ingezet proces van
intensivering van hun gezamenlijke ambtelijke organisatie,
voldoende

l

bestuurskrachtig

te worden bevonden

door de Provincie

en zelfstandig te blijven.

Moties bij voorkeur aanleveren bij de griffie vóór 12:00 uur op de dag voorafgaand aan de raadsvergaderìng.

•

De inwoners van de gemeente Landsmeer in 2015 zich middels een burger-enquête
in meerderheid hebben uitgesproken voor een ambtelijke samenwerking
groen-Iandelijke

•

met de

gemeenten Wormerland, Oostzaan en Waterland.

De inwoners, geen vergelijkbare gelegenheid (burger-enquête)
die in 2015, om de raad op de hoogte te stelle$

hebben gekregen, als

nu, drie jaar later, de voorkeur is

van de inwoner van de gemeente Landsmeer, en of er dus voor het voornemen tot
voorgestelde fusie nu wei voldoende draagvlak is.
Overwegende dat,
Het nemen van een principebesluit

dit jaar al, geiet op de in de regio nog lopende processen

niet gewenst is.
Uitstel biedt mogelijkheid

de inwoners te informeren

mogelijkheid, toe te werken naar gelijkluidende

en te horen (consulteren) en de

besluiten in de gemeenteraden

van de ons

omringende gemeenten.

Spreekt uit:
dat de gemeenteraad

van Landsmeer pas een besluit wenst te nemen over haar bestuurlijke

toekomst, als de inwoners van Landsmeer, Den lip en Purmerland zieh, via een gedegen
participatief

procès, hebben kunnen uitspreken over de haalbare en uitvoerbare scenario's

van ambtelijk en/of bestuurlijk opschalen en
dat dit proces voor het zomerreces van 2019 zijn beslag moet hebben gehad.

En gaat over tot de orde v
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