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In de brief van het college heeft u kunnen
lezen dat de gemeenteraad van Beemster
op 9 januari 2018 heeft ingestemd om tot
een bestuurlijke fusie met Purmerend te
komen.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. In
deze flyer geven we antwoord op de meest gestelde vragen. In onze vier dorpen organiseren we bijeenkomsten
waar u vragen kunt stellen aan het college. U kunt daar
binnenlopen en hoeft zich niet vooraf aan te melden. De
definitieve data en locaties vindt u in de bijgevoegde flyer
en op onze website.

Besluit gemeenteraad Beemster
Op 9 januari 2018 nam de gemeenteraad van Beemster het volgende besluit:
1. 	Kennis te nemen van het door de directies van Beemster en Purmerend opgestelde rapport met het
advies te komen tot een robuuste ambtelijke samenwerking.
2. 	De afgelopen maanden is gezien de bestuurlijke gesprekken over de toekomst van de gemeente Beemster
aan het college duidelijk geworden dat een dergelijk intensief traject niet de meest optimale vorm van
samenwerking zal zijn en het eindbeeld geen optimalisatie zal opleveren. Om die reden niet in te zetten
op de voorgestelde ambtelijke fusie, maar wel een werkbare samenwerking af te spreken met Purmerend
voor ambtenaren en bestuur tot het moment van concrete bestuurlijke fusie.
3. 	ln de komende bestuursperiode een bestuurlijke fusie te realiseren, waarvoor samen met onze beoogde
fusiepartner op korte termijn collegegesprekken worden gevoerd met omliggende gemeenten – met de
vraag of zij bereid zijn mee te doen aan onze herindeling.

Vragen die ons reeds gesteld zijn en wellicht bij meer inwoners leven, met daarbij behorende antwoorden
Wat houdt een fusie in?

Een bestuurlijke fusie wordt ook wel een herindeling genoemd. De twee
gemeenten vormen vanaf het moment van de fusie samen een nieuwe gemeente. Samen met de gemeente Purmerend zullen we dit voorbereiden.
U heeft als inwoner inspraak op het ontwerp van de nieuwe gemeente. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken zal het ontwerp beoordelen. Omdat de
fusie bij wet wordt geregeld zal het uiteindelijke besluit worden genomen
door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Wat merkt u van de fusie?

We zullen het beleid, de regelgeving en de belastingen op elkaar moeten
gaan afstemmen. Hier kunt u de gevolgen van merken. Uitgangspunt is
dat inwoners zo min mogelijk last en zo veel mogelijk voordeel ondervinden van de herindeling.

We werken toch al samen met Purmerend, waarom dan nu
een fusie?

Natuurlijk zijn we de afgelopen jaren steeds dichter naar elkaar toegegroeid. We hebben allemaal tijd en energie gestoken in het doen slagen
van deze samenwerking. Hier plukken we dagelijks ook de vruchten van.
Op het gebied van uitvoering is veel verbeterd. Helaas blijkt de bestuurlijke
en financiële basis weerbarstiger te zijn dan vóór de samenwerking bekend
was. Er zijn verplichtingen uit het verleden die voor financiële problemen
zorgen. En de schaalgrootte van Beemster is niet opgewassen tegen de
vraagstukken en opgaven van een moderne, vitale samenleving. Beemster
is te goedgeefs geweest, daar moet nu de rekening voor betaald worden.
Om de begroting sluitend te krijgen moeten we snijden in voorzieningen,
subsidies en moet de onroerendzaakbelasting flink omhoog. Helaas is dan
nog de basis niet op orde en zijn we niet toekomstbestendig.

Hebben inwoners inspraak?

Het is heel belangrijk om samen met inwoners, bedrijven en
andere betrokkenen op te trekken. Onze inwoners bepalen namelijk het karakter van de dorpen. In samenspraak met u willen
we vaststellen welke waarden we voor de Beemster willen behouden. Dan gaat het bijvoorbeeld om voorzieningen, het verenigingsleven,
maar ook de groene waarden in deze gemeente. Na de gemeenteraads
verkiezingen organiseren we bijeenkomsten en voeren we gesprekken
met iedereen die met ons mee wil denken. Niet óf we gaan fuseren, dat is
onvermijdelijk - maar tegen welke voorwaarden willen we gaan fuseren en
wat verwachten wij dan van onze fusiepartner(s). Op het moment dat het
ontwerp van de nieuwe gemeente gereed is heeft u ook inspraak, u kunt
hierop een zienswijze indienen.

Wanneer gaat de fusie in?

U merkt niet direct iets van het besluit van de gemeenteraad - anders
dan de gesprekken die we hebben, informatie die u krijgt via de gemeente, nieuwsbrieven en wat u leest in andere media. Een fusieproces duurt
ongeveer drie jaar. Dit betekent dat u op 21 maart 2018 bij de gemeente
raadsverkiezingen van Beemster uw stem kunt uitbrengen. Alle werkzaamheden voor en verplichtingen van de gemeente Beemster gaan de
komende drie jaar zoveel als mogelijk door.

Vragen die opkomen:
Wordt Beemster volgebouwd?

Het bestuur van Beemster heeft besloten dat de woningbouwplannen
voor Nieuwe Tuinderij Oost en West in Zuidoostbeemster gerealiseerd
gaan worden. Ook de woningbouw in De Keyser in Middenbeemster gaat
volgens plan door. Over Zuidoostbeemster II zijn ook afspraken gemaakt,
maar die plannen moeten nog vorm krijgen. Daarna zal het met de grote
woningbouwplannen in Beemster wel gedaan zijn. Ons werelderfgoed kan
grote uitbreidingen verder niet verdragen. Ook niet na de bestuurlijke fusie.

Wat gebeurt er met ons loket?

Het loket Burgerzaken is al onderwerp van gesprek gelet op de verkoop
van het gemeentehuis en de digitalisering van de dienstverlening. Een beslissing over het loket is dan ook al los van de fusie aan de orde. Deze
beslissing wordt vóór de datum van de fusie genomen.

Heeft Purmerend wel verstand van het agrarisch
bedrijfsleven?

Elke gemeente zal de kennis en kunde in huis moeten hebben
om vraagstukken op elk gebied in de gemeente goed te kunnen
uitvoeren en bedienen. Ons agrarisch bedrijfsleven is typerend voor onze
gemeente en werelderfgoed. Purmerend voert nu al beleid uit voor ons
agrarisch bedrijfsleven. Samen met Omgevingsdienst IJmond en andere
partners volgen ze vakkundig ons beleid, waarbij waar nodig kennis en kunde
elders worden opgehaald.

Gaan we Purmerend heten?

Een fusie heeft gevolgen voor de naam van de gemeente. De kans is
groot dat dit gemeente Purmerend gaat worden. De naam van uw dorp
blijft ongewijzigd. Dat blijft Midden-, Zuidoost-, West- of Noordbeemster.

Gaat OZB omhoog?

De OZB-tarieven in Beemster stijgen hard om onze voorzieningen in stand
te kunnen houden. Dit staat los van de bestuurlijke fusie. De totale lokale
lasten voor inwoners van Beemster zijn hoger dan in Purmerend. Direct na
de fusie worden de belastingtarieven gelijkgetrokken.

Raken we het predicaat Werelderfgoed kwijt?

Beemster is uniek in de wereld. Niet voor niets hebben wij in 1999 het
UNESCO Werelderfgoed predicaat gekregen, daar zijn we trots op. Daarmee zijn we van grote waarde voor de regio en we zullen ervoor zorgen
dat dat geborgd wordt voor de toekomst. Het predicaat gaat bij fusie dus
niet verloren.

Krijgen we een andere burgemeester, college, raad?

Dat is bij de start van de nieuwe gemeente een feit. Als de planning gehaald wordt, komen er in november 2020 verkiezingen waarin u een nieuwe gemeenteraad voor de gemeente mag kiezen. De nieuwe gemeente
en raad gaan dan per 1 januari 2021 van start. Er is vanaf het moment van
de fusie sprake van één burgemeester, één griffier en één gemeente
secretaris.

Inloopspreekuur in uw dorp

We willen u informeren over het besluit en het proces. In maart organiseren we daarom in ieder dorp
een bijeenkomst waar u vragen kunt stellen aan het college. U kunt binnenlopen en hoeft zich niet
vooraf aan te melden.

Middenbeemster
Noordbeemster
Westbeemster
Zuidoostbeemster

Bijeenkomsten

Locatie
Middelwijck
De Keyserin
Bonte Klaver
Café De Kerckhaen
Buurtcentrum Z.O-Beemster

Datum en tijd
maandag 5 maart | 15.00-16.30 uur
maandag 12 maart | 19.00-20.30 uur
woensdag 14 maart | 19.00-20.30 uur
maandag 5 maart | 19.00-20.30 uur
dinsdag 6 maart | 19.00-20.30 uur

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 organiseren we in alle dorpen bijeenkomsten om verder met u in gesprek te gaan over wat belangrijk is in Beemster, zodat we er samen
voor zorgen dat de belangrijke Beemsterwaarden goed geborgd worden in de toekomst. Hoe deze
bijeenkomsten eruitzien en wanneer deze gehouden worden, hoort u later.

Informatie

•	De besluiten van de gemeenteraad
over de fusie kunt u teruglezen op
www.gemeentebestuur.beemster.net
•	We houden u op de hoogte van het
proces via de website van de gemeente
www.beemster.net. Als u onze digitale
nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich via
de website aanmelden.
•	Mocht u vragen hebben over de fusie,
dan kunt u een email sturen aan
bs@beemster.net. U kunt ons ook
telefonisch bereiken via 0299-452142.

