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Middenbeemster, 25 juni 2012  

 

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor om in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel. 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Beemster. 

 

 

 

 

 

H.N.G. Brinkman  

burgemeester  

E. Kroese-Vrolijks 

secretaris 

 

Samenvatting voorstelSamenvatting voorstelSamenvatting voorstelSamenvatting voorstel: 

In dit voorstel wordt ingegaan op de uitkomsten van de opdracht van de gemeenteraad van 17 
februari 2011, met betrekking tot de wens te komen tot vergaande samenwerking met Purmerend. In 
de afgelopen maanden is ambtelijk intensief met Purmerend gesproken over 
samenwerkingsmogelijkheden en –terreinen. Ook intern is hierover met enige regelmaat in het 
Management Team en in het college gesproken. Het uitgevoerde onderzoek, in de vorm van 
workshops, bilaterale besprekingen en intensieve besprekingen tussen de beide 
gemeentesecretarissen/directeuren, heeft geleid tot een aantal documenten, die inzicht geven in de 
overwegingen, die hebben geleid tot ons advies aan u als gemeenteraad om te besluiten tot de 
gewenste vergaande samenwerking en het college op te dragen dit verder uit te werken. 

 

Gevraagd besluit:Gevraagd besluit:Gevraagd besluit:Gevraagd besluit:    

 

U wordt voorgesteld op basis van bovenstaande overwegingen en bijgevoegde stukken te besluiten  
a. De notitie ‘Welke gemeentelijke taken naar Purmerend’ te zien als de uitkomst van het op 

17 februari 2011 gevraagde onderzoek naar welke taken overgedragen zouden kunnen 
worden naar Purmerend. 

b. De notitie ‘Uitwerking op hoofdlijnen samenwerking Beemster en Purmerend’ te zien als het 
antwoord op de vraag op welke wijze de beoogde samenwerking vorm kan worden gegeven.  

c. Op basis van deze notities te besluiten dat het overgrote deel van de taken van Beemster 
vanaf 1 januari 2014 door Purmerend zal worden uitgevoerd, onder regie van Beemster en 
binnen de door het gemeentebestuur van Beemster te bepalen financiële en inhoudelijke 
kaders. 

d. De communicatieplannen als richtinggevend te beschouwen  
e. Het college op te dragen zorg te dragen voor driemaandelijkse rapportages van de 

stuurgroep over de voortgang van het proces, waarbij mogelijke knelpunten kunnen worden 
voorgelegd.  

f. In te stemmen met het voorstel een krediet van totaal €170.000 uit te trekken voor de 
werkzaamheden in het komend jaar, ten laste te brengen van de Algemene reserve. 

 


