
Blijven we zelfstandig of gaan we fuseren?

De gemeenteraad wil eind 2019 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van 
Waterland. Blijven we als gemeente zelfstandig of gaan we fuseren? Dat is de keus die 
gemaakt moet worden. We willen natuurlijk weten wat onze inwoners belangrijk vinden. 
Daarom organiseren we samen met de dorps- en kernraden een aantal discussiebijeenkom-
sten. Inloop is vanaf 19.30 uur en om 19.45 uur starten we met het programma. Dat ziet er 
als volgt uit:
• Opening door vertegenwoordiger dorps- en kernraad
• Korte introductie door wethouder Ton van Nieuwkerk
• Toelichting over invulling van de avond door gespreksleider
• Plenair gedeelte 
• Tafelgesprekken - deelnemers gaan met elkaar aan de slag 
• Plenaire terugkoppeling en afronding 
Om circa 22.00 uur sluiten we af met een drankje en hapje.

Neem a.u.b. een mobiele telefoon (smartphone), ipad of laptop mee zodat u mee kunt 
stemmen tijdens het plenaire gedeelte!

Data en locaties
We organiseren in totaal 7 discussiebijeenkomsten en alle avonden hebben dezelfde opzet. 
U bent op de volgende data welkom:

Datum Tijd Kern/groep Locatie
Maandag 13 mei 19.30 uur Zuiderwoude/Uitdam Dorpshuis Zuiderwoude
Maandag 20 mei 19.30 uur Katwoude, Monnickendam,  Gemeentehuis
   Overleek en Purmer 
Woensdag 22 mei 19.30 uur Marken ’t Trefpunt
Dinsdag 11 juni 19.30 uur Katwoude, Monnickendam,  Gemeentehuis
   Overleek en Purmer 
Maandag 17 juni 19.30 uur Broek in Waterland Broeker Kerk 
Maandag 24 juni 19.30 uur Ondernemend Waterland Bernard Nieuwentijt College
Woensdag 26 juni 19.30 uur Ilpendam/Watergang Dorpshuis Ilpendam

Informatie 
Om u op weg te helpen bij het voeren van de gesprekken hebben we een achtergrond-
notitie opgesteld. Ook de Argumentenkaarten zoals die zijn opgesteld door De Argumenten-
fabriek kunt u goed gebruiken als voorbereiding op de gesprekken.  
Alle informatie over het proces Bestuurlijke toekomst Waterland is te vinden op onze 
website www.waterland.nl/toekomst. Heeft u nu al een vraag of wilt u iets aan ons laten 
weten? Stuurt u dan een email naar bestuurlijketoekomst@waterland.nl.
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Waarom moeten we een besluit nemen over de toekomst van Waterland? Om een aantal 
redenen. Uit eerder (bestuurskracht)onderzoek hebben inwoners aangegeven een krachtig 
gemeentebestuur te wensen. Een gemeente die de regie neemt en houdt om aan de 
toekomst van Waterland te werken. Grote vraagstukken zoals de energietransitie, de 
omgevingswet en de decentralisaties in de zorg vragen ook onze aandacht en expertise. 
Tevens zijn er in de ons omringende gemeenten bestuurlijke ontwikkelingen gaande die 
invloed hebben op Waterland. En heeft de Provincie Noord- Holland ons gevraagd een 
besluit te nemen.
 
Waterland wil daarbij zelf aan het stuur blijven en een eigen koers bepalen voor de 
toekomst. De belangrijke vraag daarbij is of gemeente Waterland dit zelfstandig blijft 
doen door eigen versterking en ontwikkeling (organisatieontwikkeling, uitbouw samen-
werkingen) of dat een fusie nodig is voor de gewenste bestuurlijke en ambtelijke 
(regionale) slagkracht.

Vraagstukken waarover we graag met onze inwoners in gesprek willen gaan. Met het 
uiteindelijke doel dat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen over de 
bestuurlijke toekomst van Waterland. 

Wij zien u graag bij één van de bijeenkomsten!


