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Uitbreiding ambtelijke samenwerking OVER met Landsmeer en Waterland

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------In de raadsvergadering van maandag 29 mei 2017 heeft de burgemeester vragen van uw raad
beantwoord over de uitbreiding van de ambtelijke samenwerking tussen Wormerland en Oostzaan
met Landsmeer en Waterland. In dit memo willen wij het standpunt van het college op dit punt
nogmaals toelichten.
Het college van Oostzaan zet in op het zelfstandig houden van Oostzaan. Wij zijn van mening dat de
zelfstandigheid van Oostzaan alleen gewaarborgd blijft, indien wij met meer gemeenten een
samenwerkingsverband aangaan. De samenwerking met Wormerland was een eerste stap daarbij.
Zoals we in het collegeprogramma hebben vastgelegd, zijn we op zoek naar een ambtelijk
samenwerkingsverband dat tenminste 50.000 inwoners bedient. Omdat we daarbij een voorkeur
hebben voor kleinere, groene gemeenten richten Oostzaan en Wormerland zich hiertoe op
Landsmeer en Waterland.
De afgelopen jaren hebben de colleges van Wormerland en Oostzaan zich diverse malen
georiënteerd op de mogelijkheid dit doel te bereiken. Gebleken is dat in Waterland nog een
oriëntatietraject loopt en dat Landsmeer tot nu toe geen stappen wenst te zetten, totdat duidelijk wordt
in welke richting Waterland zich zal ontwikkelen.
Ondertussen staan de ontwikkelingen binnen OVER-gemeenten ook niet stil. Voor dit jaar stond een
evaluatie gepland. Deze wordt thans uitgevoerd en een belangrijke focus daarbij is het robuust
houden van de organisatie. Het bestuur van OVER-gemeenten kan daarbij niet voorbijgaan aan het
feit dat uitbreiding op zeer korte termijn niet aan de orde is. Zoals met u besproken wordt thans een
actualisering van de OVER-gemeenten-constructie voorbereid. Deze actualisering dient er juist ook
toe de huidige organisatie, als inbreng in een mogelijke nieuwe vorm van samenwerking, een nog
interessantere partner te maken, met een flexibele en open structuur. Dit laatste is belangrijk omdat
een samenwerking met Landsmeer en Waterland opnieuw gezamenlijk zal moeten worden
vormgegeven.
Oostzaan (en Wormerland) blijven attent op mogelijkheden om stappen te zetten naar meer
samenwerking met Landsmeer en Waterland. Wat het college betreft blijft de hartelijke uitnodiging
voor samenwerking staan. Het college heeft met instemming kennis genomen van het feit dat ook de
raad op dit punt haar eigen verantwoordelijkheid wil nemen en we zijn benieuwd naar het resultaat.
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