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Registratienummer: 1537488

Datum voorstel

Commissie:

8 december 2020 Portefeuillehouder: Heerschop

22 december 2020 Gemeenteraad: 22 december 2020

Samenvatting:
Op 2 december 2020 is het burgerinitiatief "Nu snel een gezondheidscentrum" ingekomen.
Een burgerinitiatief is een voorstel van een initiatiefgerechtigde tot plaatsing op de agenda van
de vergadering van de raad.
Het voorstel gaat over de realisatie van een gezondheidscentrum aan het Tobias de
Coeneplein te Middenbeemster. Aan de gemeente is gevraagd om de realisatie van het
nieuwe gezondheidscentrum op een slagvaardige, en voor de initiatiefnemers haalbare wijze,
te faciliteren.

Op een burgerinitiatiefvoorstel is de verordening burgerinitiatief gemeente Beemster van
toepassing. ln deze verordening is bepaald aan welke voonraarden een initiatief moet voldoen
en wat de behandelprocedure is.

De eerste stap in de procedure is het bepalen door de raad of het initiatief voldoet aan de
voorwaarden van verordening en dus of het verzoek in behandeling kan worden genomen
(procesbesluit).
Het initiatief voldoet niet aan artikel 4, lid 5 van de verordening luidende: een burgerinitiatief
kan niet worden ingediend over onderwerpen waarover de raad korter dan een jaar voor de
indiening van het voorstel een besluit heeft genomen.
De raad heeft op 9 september 2020 de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster
(structuurvisie) vastgesteld. Daarmee heeft de raad besloten dat het door de initiatiefnemers
voorgestelde plan voor het gezondheidscentrum, op deze locatie kan worden gerealiseerd.
Het besluit over het gezondheidscentrum is dus korter dan een jaar geleden door de raad
genomen.

De raad wordt voorgesteld het voorstel niet in behandeling te nemen wegens strijdigheid met
artikel 4, lid 5 van de verordening.

Ondenrerp:
Procesbesluit burgerinitiatief "Nu snel een gezondheidscentrum"



Registratienummer: 1 537 488
Ondenrerp: Procesbesluit burgerinitiatief "Nu snel een gezondheidscentrum"

Middenbeemster, I december 2020

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Op 2 december 2020 is het burgerinitiatief "Nu snel een gezondheidscentrum" ingekomen.
Een burgerinitiatief is een voorstel van een initiatiefgerechtigde tot plaatsing op de agenda
van de vergadering van de raad.
Het voorstel gaat over de realisatie van een gezondheidscentrum aan het Tobias de
Coeneplein te Middenbeemster. Aan de gemeente is gevraagd om de realisatie van het
nieuwe gezondheidscentrum op een slagvaardige, en voor de initiatiefnemers haalbare wijze,
te faciliteren.

Op een burgerinitiatiefvoorstel is de verordening burgerinitiatief gemeente Beemster van
toepassing. ln deze verordening is bepaald aan welke voonraarden een initiatief moet
voldoen en wat de behandelprocedure is.

De eerste stap in de procedure is het bepalen door de raad of het initiatief voldoet aan de
voonryaarden van verordening en dus of het vezoek in behandeling kan worden genomen
(procesbesluit).
Het initiatief voldoet niet aan artikel 4, lid 5 van de verordening luidende: een burgerinitiatief
kan niet worden ingediend over onderwerpen waarover de raad korter dan een jaar voor de
indiening van het voorstel een besluit heeft genomen.
De raad heeft op 9 september 2020 de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster
(structuurvisie) vastgesteld. Daarmee heeft de raad besloten dat het door de initiatiefnemers
voorgestelde plan voor het gezondheidscentrum, op deze locatie kan worden gerealiseerd.
Het besluit over het gezondheidscentrum is dus korter dan een jaar geleden door de raad
genomen.

Voorstel:
Het burgerinitiatiefvoorstel niet in behandeling te wegens strijdigheid m artikel4, lid

5 van de verordening en hiervoor de bij dit e añruijzingsbrief len.

residium,

C. Heerschop an
voor¿itter

Biilaqen:
- raadsbesluit
- burgerinitiatief "Nu snel een gezondheidsverordening
- verordening burgerinitiatiefgemeenteBeemster
- conceptafwijzingsbrief
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Ondenruerp: Procesbesluit burgerinitiatief "Nu snel een gezondheidscentrum"

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van het raadspresidium d.d. I december 2020,

BESLUIT:

Het burgerinitiatiefuoorstel "Nu snel een gezondheidscentrum" niet in behandeling te nemen
wegens strijdigheid met artikel 4, lid 5 van de verordening burgerinitiatief gemeente Beemster
en hiervoor de bij het voorstel behorende afwijzingsbrief vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 22 december 2020.

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier


