
Klankbordgroep fusie  
raden Beemster en Purmerend 

9 januari 2019 

Droogmakerij en marktstad bundelen de krachten 



• Programma 
1. Kennismaking 

 

2. Werking klankbordgroep  Toelichting door griffiers 

    Martien Timmerman/Remco van der Laan 
 

3. Stand van zaken fusieproces  Toelichting door projectleiding:  

    Marjolijn Kramer/Melanie Huurneman/ 
    Peter Beumer 
 

4. Planning komend jaar  Toelichting door projectleiding  
 

5. Vragen 



• Werkwijze klankbordgroep 
 
Welke spelregels spreken we af? 

- 1 woordvoerder per fractie. Andere raads- en 
commissieleden mogen altijd aanwezig zijn. 

- Technisch voorzitter is J.P. Dompeling 

- Locatie wisselt tussen Purmerend en Beemster 

- Starttijd is 19:30 en eindtijd in maximaal 21:00 uur 

- Gesprek (onderling of met projectleiding): ja.  
Debat en besluitvorming: nee. 

 



• Werking klankbordgroep 

 

– Waar komen we vandaan? 

– Afvaardiging namens beide raden 

– Karakter klankbordgroep 

– Frequentie 

– Scope klankbordgroep 



• Stand van zaken fusieproces 
 
– Besluitvorming raden: bestuurlijke fusie per 1 januari 2022. 

– Projectorganisatie ingericht 

– Borgen Beemster en Purmerendse waarden: Waardevol Beemster 
en Toekomstig Purmerend 

– In gesprek met regiogemeenten 

– Voorbereiding gezamenlijke conferentie (3 april 2019) 

– Invulling onderdelen (concept)herindelingsontwerp 

 

 



• Herindelingsontwerp 
– Formeel document in besluitvorming over de herindeling 

– Bevat o.a. het waarom van Beemster en Purmerend en contour 
nieuwe gemeente:  
• Beschrijving van voorgeschiedenis en uitgangssituatie beide gemeenten 

• Toekomstperspectief nieuwe gemeente 

• Financiën en personeel nieuwe gemeente 

• Toetsing aan beleidskader herindeling 

• Verplichte bijlagen (kaart en logboek) 

– In het proces heeft elke overheid z’n eigen rol:  
- Gemeenten (en provincie) bereiden de herindeling voor: herindelingsadvies 

- Minister van BZK bereidt wet voor, besluitvorming door parlement 

- Gemeenten zorgen voor de invoering 



• Planning komend jaar – fase herindelingsontwerp 

 
Tweede klankbordgroep raad (bij Beemster) 11 februari 2019 

Derde klankbordgroep raad (bij Purmerend) 18 maart 2019 

Lokale conferentie 3 april 2019 

Vierde klankbordgroep raad (bij Beemster) 15 april 2019 

Bijeenkomst gezamenlijke raden over opgehaalde waarden Beemster 
en Purmerend en toekomstvisie 

April 2019 

Vijfde ev klankbordgroep raad  ntb 

Gezamenlijke informatiebijeenkomst over herindelingsontwerp  Juni 2019 

Herindelingsontwerp naar raden Begin juli 2019 

Debat gezamenlijke raden over herindelingsontwerp Begin september 

Bespreking herindelingsontwerp in raad en commissie          Purmerend: 
 

Beemster: 

19 sept. in commissie en  
Idee: 24 sept in raad? 

17 sept. in commissie en  
Idee: 24 sept. in raad? 



• Vervolg na vaststelling herindelingsontwerp 

 
– Acht weken ter inzage (tot medio december 2019) 

– Reactienota en (eventuele) aanpassing van  herindelingsontwerp 
tot herindelingsadvies 

– Vaststelling door raden in februari/maart 2020 

 

 



• Werkwijze klankbordgroep: vragen 

• Wat kan de klankbordgroep u opleveren?  

• Wat kunt u bij de klankbordgroep brengen? 

• Wat vraagt de deelname aan de klankbordgroep van u? 

• Zijn er nog vragen over proces en planning? 

 


