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Kom met de gemeente in gesprek over de
bestuurlijke toekomst van Landsmeer
Eind 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over de bestuurlijke fusie op basis van een voorstel van het college. We willen u,
inwoners, ondernemers en verenigingen, niet alleen graag informeren over de actuele stand van zaken. We luisteren minstens zo
graag naar uw mening hierover. Daarom nodigt het college u van harte uit voor informatie- en luistergesprekken. Iedereen is van
harte welkom.
Fuseren voor een goede dienstverlening, nu en in de
toekomst
In 2015 heeft de gemeenteraad van Landsmeer geconcludeerd
dat de gemeente Landsmeer niet langer zelfstandig kan blijven in
de huidige vorm. Steeds meer taken worden vanuit het Rijk naar
gemeenten overgedragen. Dit is een positieve ontwikkeling. Als
gemeente Landsmeer willen wij goede dienstverlening aan alle
inwoners, ondernemers en verenigingen garanderen. Niet alleen
nu, maar ook in de toekomst. Dit lukt ons niet alleen. Daarom
willen wij fuseren met andere gemeenten. Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Holland moedigen ons aan deze discussie
te voeren. Zij gaan ervan uit dat de gemeenteraad van Landsmeer
binnenkort een onomkeerbaar besluit neemt over de bestuurlijke
toekomst van de gemeente.

Wat betekent een bestuurlijke fusie voor u?
Het bestuur en de organisatie van de gemeente veranderen.
De gemeenschap en lokale voorzieningen blijven bestaan.
Landsmeerders blijven Landsmeerders, Ilpers blijven Ilpers en
Purmerlanders blijven Purmerlanders. Dit was al zo in 1991, toen
de huidige gemeente Landsmeer ontstond, en dit zal ook zo zijn
als de nieuwe gemeente ontstaat. De fusie is bedoeld om ervoor
te zorgen dat de gemeente uw belangen en de kwaliteit van de
dienstverlening kan blijven behartigen. Tegelijkertijd willen we de
kosten van de dienstverlening binnen de perken houden.

Wat hebben raad en college tot nu toe allemaal gedaan?

gemeenteraad streeft naar een besluit in 2018 richting de bestuurlijke
fusie. Waterland en Edam-Volendam zijn de beoogde partners. Van de
gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland is bekend dat zij bestuurlijk zelfstandig willen blijven. Gedeputeerde Staten constateren
dat Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam elkaar in hun samenwerking lijken te vinden. De provincie verwacht van Landsmeer een
besluit in 2018 en van Waterland voor de zomer van 2019.
Hieronder treft u het verkorte overzicht aan van alle besluiten van de
gemeenteraad van Landsmeer met betrekking tot de bestuurlijke
toekomst. Een compleet overzicht vindt u op de website van de gemeente Landsmeer. Ook kunt u hier de vergaderingen terugluisteren
en/of de rapporten lezen.
Datum

Besluitvorming

Waarover

29 oktober 2013

Besluitvorming

De gemeenteraad stelde op 29 oktober 2013 unaniem de Toekomstvisie 2025: Ruimte voor
kwaliteit vast.

17 april 2014

Besluitvorming

Procesvoorstel beeldvormingsfase bestuurlijke toekomst vastgesteld.

26 juni 2014

Besluitvorming

2. Opdracht gegeven voor uitvoeren bestuurskrachtonderzoek;
3. Procesvoorstel oordeel- en besluitvorming vastgesteld.
27 november 2014 Beeldvorming
22 januari 2015

U vindt op www.landsmeer.nl alle documenten over de bestuurlijke toekomst. Ook vindt u hier hetgeen Gedeputeerde Staten van
de Provincie Noord-Holland hierover hebben verwoord.

Ophalen van uw mening, wensen en ideeën
De informatie- en luistergesprekken worden georganiseerd om
u te informeren. Tegelijkertijd willen we graag van u horen wat u
kenmerkend vindt voor Landsmeer. Hoe u denkt over de toekomst van Landsmeer? Wat vindt u aantrekkelijk en bijzonder aan
Landsmeer? Wat moeten we vooral behouden? Of wat moeten we
versterken?
In 2015 heeft u in de enquête aangegeven dat u het belangrijk
vindt dat de dienstverlening dichtbij blijft, dat verenigingen, het
zwembad, de groene leefomgeving en het winkelaanbod blijven
bestaan, dat de lokale belastingen niet hoger worden. U koos er
voor uw eigen identiteit als Landsmeerder, Ilper of Purmerlander
te behouden. Het college hecht veel waarde aan deze onderwerpen. Daarom gaan we graag met u in gesprek over deze en
andere wensen en ideeën die u mee wilt geven over de identiteit
van Landsmeer. Deze worden dan meegenomen in het besluitvormingsproces.

Wanneer zijn de informatie- en luistergesprekken?
Er zijn drie informatie- en luistergesprekken. Deze vinden plaats
op:
•• maandag 24 september 2018, locatie De Burcht in Purmerland,
inloop vanaf 19:30u, begin 20:00u;
•• dinsdag 2 oktober 2018, Dorpshuis Landsmeer (Anton Heyboerzaal) in Landsmeer, inloop vanaf 19:30u, begin 20:00u;

Presentatie eindrapport bestuurskrachtonderzoek. Eindconclusie rapport: Landsmeer
onvoldoende bestuurskrachtig waar het gaat om regionale opgaven.

Oordeelsvorming Debat waarin alle raadsfracties antwoord gaven op de vragen:
(debat)
Vraag 1: Kan Landsmeer op de huidige manier zelfstandig door?
Vraag 2: Fuseren of samenwerken?
Vraag 3: Aan welke uitgangspunten moet het toekomstbesluit voldoen?

9 april 2015

Besluit

Raad neemt besluit dat Landsmeer niet meer zelfstandig kan blijven op de huidige manier.
Toekomstbesluit moet tenminste:
•• niet leiden tot een nieuwe discussies over samenvoeging binnen 7-10 jaar (bestendig zijn).
•• minimaal 50.000 inwoners bedienen.
•• één aangrenzende gemeente(n) bevatten.
Nog geen voorkeur voor fuseren of samenwerken.
Het college kreeg opdracht om twee scenario’s nader te onderzoeken:
•• Een ambtelijke of bestuurlijke fusie met de groene, landelijke gemeenten Waterland, Oostzaan en Wormerland.
•• Een ambtelijke of bestuurlijke fusie met Amsterdam.
Procesvoorstel bestuurlijke toekomst Fase II is vastgesteld. In dit procesvoorstel zat een
opdracht tot uitvoeren van sterkte-zwakte-analyse (een vergelijking met andere gemeenten)
en een enquête onder alle inwoners van 16 jaar en ouder.

18 juni 2015

Beeldvorming

Presentatie sterkte-zwakte analyse.

17 december 2015

Besluit

Raad neemt wilsbesluit: ambtelijke samenwerking aan te gaan met Waterland, Oostzaan en
Wormerland.

18 mei 2017

Besluitvorming

Gemeenteraad neemt de motie bestuurlijke toekomst aan die vraagt om onderzoek naar
haalbaarheid van wilsbesluit van 17 december 2015 en een aantal andere scenario’s.

5 oktober 2017

Beeldvorming

College laat twee onderzoeken uitvoeren. Eén onderzoeksbureau – gespecialiseerd in
fusie- en samenwerkingsvraagstukken - heeft een onafhankelijke analyse gemaakt van
haalbaarheid wilsbesluit en de andere, mogelijke toekomstscenario’s. De onderzoeker
concludeert dat wilsbesluit niet haalbaar is en dat alleen een bestuurlijke fusie Landsmeer
helpt de bestuurskracht te versterken.

•• woensdag 3 oktober 2018, Dorpshuis De Wije Ilp (foyer) in Den
Ilp, inloop vanaf 19:30u, begin 20:00u.

In een herziening van de sterkte-zwakte analyse uit 2015 is de gemeente Edam-Volendam
vergeleken met Landsmeer, Waterland, Oostzaan en Wormerland.

Tijdlijn bestuurlijke toekomst: stappen die zijn gezet door
de gemeenteraad
De gemeenteraad stelde op 29 oktober 2013 unaniem de “Toekomstvisie 2025: Ruimte voor kwaliteit” vast. Op 17 december 2015 nam
de gemeenteraad het besluit om een ambtelijke samenwerking
aan te gaan met Waterland, Oostzaan en Wormerland. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft in 2017 onderzoek gedaan naar
de haalbaarheid van dit besluit. De conclusie was dat het besluit
niet uitvoerbaar was en dat Landsmeer het beste kan kiezen voor
een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Waterland. Ook de
Provincie Noord-Holland koos in gesprek met de gemeenteraad voor
een bestuurlijke fusie. In het raadsprogramma 2018-2022 staat dat de

1. Studie bestuurlijke toekomst vastgesteld;

Beide rapporten zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad.
10 oktober 2017

Beeldvorming

De gemeenteraad ging in gesprek over de bestuurlijke toekomst met gedeputeerde van de
Provincie Noord-Holland, de heer Van der Hoek. Provincie gaf aan een voorkeur te hebben
voor een bestuurlijke fusie.

16 november 2017 Beeld- en oordeelsvorming

College heeft de motie van 18 mei 2017 beantwoord en de conclusies van de onderzoeker
overgenomen. De raad heeft hierover van gedachten gewisseld. Verdere besluitvorming is
overgelaten aan de nieuwe gemeenteraad in 2018.

19 april 2018

Raad stelt raadsprogramma 2018-2022 vast met daarin actiepunt:

Besluitvorming

De gemeenteraad streeft ernaar in 2018 een besluit te nemen richting de bestuurlijke fusie
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Op 5 oktober a.s. organiseert de gemeente Landsmeer in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, Dienstencentrum
Landsmeer een training voor 55-plussers die gebruik (willen) maken van een e-bike.
Tips en praktische handvatten

>>> Vervolg van pagina 2 editie Landsmeer.

Bekendmakingen
(VERPLICHTE) PUBLICATIES OVER BEKENDMAKINGEN, VERGUNNINGEN
EN OVERIGE MEDEDELINGEN

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Drank- en Horecawet & Wet op de Kansspelen
Verleende vergunningen

Fietsen is gezond en geeft vrijheid en zelfstandigheid.
Hoeveel ervaring u als fietser ook heeft, bij het verbeteren
van de stuurmanskunst heeft iedereen baat. Zeker wanneer
u overweegt om een e-bike aan te schaffen, is het verstandig
om eerst een training te doen. Op een e-bike is de reactietijd
die u heeft korter dan op een gewone fiets. Tijdens de training
ligt het accent op het herkennen van risico’s en het inschatten
van complexe verkeerssituaties en de reactietijd die u heeft. U
krijgt tips hoe u in verschillende risicovolle situaties het best
kunt handelen en oefent deze meteen in de praktijk.

U kunt zich aanmelden via steunpuntwest@vvn.nl of telefonisch via 088 524 88 38. Vol is vol!

Wilt u meedoen?

Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
is de volgende vergunning verleend:

Verzonden

Gratis e-bike training in Landsmeer

Onderwerp

6 september 2018 wijziging tijdstip concert Amicitia op 29 september op
de parkeerplaats t/o het Dorpshuis (Calkoenstraat) van
16.30 uur t/m 18.30 uur naar 18.00 uur t/m 20.00 uur.

De cursus vindt plaats op 5 oktober van 10.00-12.00 uur in en
voor het gemeentehuis Landsmeer. De training is bedoeld
voor 55-plussers. De training is gratis en bestaat uit een theorie en een praktisch gedeelte.

Gratis regentonnen voor
bewoners Landsmeer

Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning binnen
zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de burgemeester van Landsmeer. Wanneer bezwaar is
gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd
bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling
bestuursrecht, postbus 1621,

De gemeente deelt dit najaar éénmalig 500 gratis regentonnen uit aan bewoners, waarmee u overtollig regenwater
kunt opvangen en later weer kunt gebruiken voor uw tuin.
U kunt zich inschrijven om een gratis regenton te ontvangen
via gratisregenton@landsmeer.nl. Geeft u dan uw naam, adres,
telefoonnummer en uw emailadres op, zodat wij u kunnen
bereiken als de inschrijving is gesloten.

2003 BR Haarlem. U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Informatie: afdeling RZ.

Er zijn een paar spelregels.
•• De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het maximale aantal is 500.

Nieuws van de Gemeenteraad

•• Ieder huishouden krijgt maximaal 1 regenton

De beeld- en oordeelsvormende sessie
van de raad op 20 september gaat niet door.

•• De regentonnen worden niet bezorgd. U moet ze zelf afhalen
bij de gemeentewerf.
•• De gemeente sluit de regentonnen niet aan op de dakwaterafvoeren. De inschrijving sluit op 31 oktober.

Verwijderen trampoline
Aan de Pijlstaartweg ter hoogte van nummer 26 staat een trampoline in de openbare ruimte.
Dit is in strijd met artikel 2:10, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2017. De trampoline is door
Team Handhaving voorzien van een gele sticker met datum. Wanneer de eigenaar de trampoline niet zelf verwijdert, zal de
gemeente de trampoline op 3 oktober 2018 verwijderen. De eigenaar kan voor vragen of meer informatie contact opnemen
met Team Handhaving via 020 – 4877111.

Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00-16:00 uur
09:00-16:00 uur
07:30-16:00 uur
09:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Balie Publiekscontacten

Gemeentewerf

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Vrijdag

09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
07:30-12:00 uur
09:00-12:00 uur
17:30-19:30 uur
09:00-12:00 uur

13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
13:00-16:00 uur
09:00-12:00 uur

Middelpunt Landsmeer
Maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2, 1121 CP Landsmeer
Tel. (020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl
www.middelpuntlandsmeer.nl
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