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Motie

De raad van de gemeente Purmerend,

in openbare vergadering bijeen op 29 oktober 2015,

behandelend agendapunt nummer 12 met als ondenruerp: "Baanstede",

Constateert dat

Het dagelijks bestuur van BaanStede bij brief van 14 oktober 2015 de raden heeft
geTnformeerd over het voorgenomen besluit het transitieproces te staken;
Het dagelijks bestuur heeft aangegeven voor 1 december 2015 van de gemeenteraden
een zienswijze te willen ontvangen;
De brief duidelijk maakt dat nog veel moet worden uitgezocht, voordat de raad een
welovenruogen besluit kan nemen;
Het dagelijks bestuur van BaanStede ook tijdens de regionale bijeenkomst van de
verschillende gemeenteraden op 30 september 2015 hierover onvoldoende duidelijkheid
heeft kunnen scheppen;
De grote meerderheid van de aanwezigen op die bijeenkomst van alle gemeenteraden
heeft aangegeven prijs te stellen op een nieuw regionaal overleg, nadat de verschillende
raden door hun portefeuillehouders nader zijn geinformeerd en voordat een zienswijze
wordt gegeven;
De besluitvorming zoals die nu gepland staat is, dat in de vergadering van de commissie
samenleving van 1B november 2014 informatie wordt verstrekt, dat in die vergadering
direct ook de discussie wordt gevoerd, zodat in de raadsvergadering van 26 november
2015 over de zienswijze kan worden besloten.

Ovenrueegt dat:

Zeker met het oog op de onzekerheid die bij de mensen van BaanStede leeft van de
verschillende gemeenteraden verwacht mag worden dat over een zo belangrijk
onderwerp als het staken van het transitieproces zorgvuldig moet worden nagedacht en
gesproken;
De wijze waarop het besluitvormingstraject nu vorm wordt gegeven daar onvoldoende
recht aan doet;
De raad zich door het voorgenomen besluit van het dagelijks bestuur overvallen voelt en
een zorgvuldig genomen besluit belangrijker vindt dan een snel besluit;
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Spreekt uit:

Dat het nu voorliggende besluitvormingsproces onvoldoende mogelijkheden biedt voor
zorgvuldigheid;

Draagt de griffier op

Namens de raad een brief te sturen aan het algemeen bestuur van BaanStede, waarin
wordt medegedeeld dat de gemeenteraad van Purmerend pas een zienswijze zal
indienen als het besluitvormingsproces tenminste de volgende stappen heeft gekend:

a) informatieverstrekking door portefeuillehouder in de klankbordgroep,
b) overleg tussen de raadsleden van de regiogemeenten, te organiseren door de

griffier i.o.m. (griffiers van) de deelnemende gemeenten;
c) discussie in commissie op basis van een voorstel van het college;
d) besluitvormende discussie in raad;

Deze motie omgaand aan de griffiers van de andere deelnemende gemeenten te zenden,
zodat ook de andere gemeenten geïnformeerd zijn over het standpunt van de raad van
Purmerend en zich daarbij desgewenst kunnen aansluiten;
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