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VOORSTEL  

 
RRRRegistratieegistratieegistratieegistratienummer:nummer:nummer:nummer:     
Bijlage(n)Bijlage(n)Bijlage(n)Bijlage(n)    1 
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Burgerinitiatief Breedband Beemster 
 

Middenbeemster, 14 oktober 2014 
 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstellingInleiding en probleemstellingInleiding en probleemstellingInleiding en probleemstelling    

In Beemster is de Stichting Breedband Beemster opgericht met als doel een moderne glasvezel 

infrastructuur ten behoeve van internet aan te leggen en te exploiteren in de gehele Beemster.  

Voor dit doel hebben de heren F.W.J. van Boven en B. Tishauser namens de stichting  een 

burgerinitiatief ingediend.  

De stichting vraagt de gemeenteraad om dit initiatief te erkennen en te faciliteren door gemeentelijke 

accommodaties beschikbaar te stellen voor voorlichting aan de burgers (inclusief de cateringskosten 

van koffie en thee). Bij de accommodaties noemt de stichting de raadzaal van het gemeentehuis en 

het MFC De Boomgaard.  

Op dit initiatief is de verordening burgerinitiatief gemeente Beemster van toepassing. De verordening 

regelt de wijze waarop dit voorstel moet worden behandeld. 

 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting    

Het initiatief voldoet aan de vereisten van de verordening: over het onderwerp kan een burgerinitiatief 

worden ingediend, het voorstel is nauwkeurig omschreven en er zijn tenminste 50 ondersteunings-

verklaringen die allen woonachtig te Beemster zijn en 16 jaar of ouder zijn. 

Overeenkomstig de in de verordening voorgeschreven procedure is dit onderwerp toegevoegd aan de 

agenda als punt 1a. Bij dit punt bepaalt de gemeenteraad of dit voorstel in behandeling wordt 

genomen door dit toe te voegen aan de agenda als zijnde punt 2a. Bij dat punt zal er gelegenheid zijn 

voor de initiatiefnemers om het verzoek mondeling toe te lichten. 

 

Meetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstelling    

De doelstelling is het doel van de stichting. Er wordt gevraagd om dit doel te erkennen. 

 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

Er wordt gevraagd om gemeentelijke accommodaties beschikbaar te stellen voor het geven van 

voorlichting aan de burgers. 

De organisatie van deze voorlichtingsbijeenkomsten is in handen van de stichting. Dit zal in goed 

overleg zijn met de gemeentelijke organisatie. Er zal hierbij nauwelijks een beroep op gemeentelijke 

capaciteit worden gedaan. De kosten hiervan zijn te verwaarlozen en kunnen binnen de reguliere 

begroting worden voldaan. 

 

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

Nvt. 
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Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

Het initiatief van de Stichting Breedband Beemster te erkennen en te faciliteren zoals gevraagd. 

 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie/Participatie/Participatie/Participatie/Participatie    

Overeenkomstig de in de verordening voorgeschreven procedure zal de gemeente het raadsbesluit 

bekend maken op de gemeentelijke website en op de gemeentepagina in het huis-aan-huis blad De 

Binnendijks. De verdere communicatie en participatie is een taak en verantwoordelijkheid van de 

stichting zelf. 

 


