
Fusie Beemster-Purmerend           

Memo toelichting harmonisatieproces  bijlage 1 

 

Ter bespreking in Klankbordgroep 15 juni 2020 

 

Algemeen 

Harmonisatie, zoals bedoeld in de Wet arhi, heeft tot doel om voor beleid en regelgeving, (formeel 

‘gemeentelijke voorschriften’), de overgang naar de nieuwe gemeente zo soepel mogelijk te laten 

verlopen, om na de herindelingsdatum duidelijkheid en rechtszekerheid aan inwoners te bieden. Ook 

voor medewerkers moeten procedures en werkafspraken, zoals die vanaf 1 januari 2022 gelden, 

helder zijn. De besturen van Beemster en Purmerend hebben afgesproken om voorafgaand aan de 

fusiedatum zoveel mogelijk te harmoniseren. Door de ambtelijke samenwerking vanaf 2014 is er al 

veel gedaan. Op verschillende beleidsonderwerpen en regelgeving is al geharmoniseerd. Nu is het 

nodig om tijdig de verschillen en de overeenkomsten tussen Beemster en Purmerend te 

inventariseren en op basis daarvan voorstellen voor te leggen aan burgemeesters, colleges en 

gemeenteraden. 

 

Proces Beemster-Purmerend 

Vanaf de besluitvorming door de gemeenteraden is gestart met het in beeld brengen van alle beleid 

en regelgeving van Beemster en Purmerend. In het eerste kwartaal 2020 is gewerkt aan het in 

overzicht brengen van alle beleid en regelgeving en is een verdeling gemaakt naar domein, team en 

themagroep. Dit alles is samengebracht in een Exceloverzicht. 

 

Hierbij is voor ieder onderwerp is aangegeven welke categorie (zie hieronder) qua harmonisatie van 

toepassing is en op welk moment bestuurlijke besluitvorming gepland is door de burgemeester, de 

colleges of de raden. 

 

Indeling in categorieën 

0. Er is geen tegenhanger bij gemeente Beemster/Purmerend, bekrachtigen 

Purmerend/Beemster. 

1. Er is (vrijwel) geen verschil in beleid en het beleid kan tot aan de fusiedatum naast elkaar 

bestaan 

2. Er is (vrijwel) geen verschil in beleid, maar het beleid moet voor de fusiedatum worden 

geactualiseerd. 

3. Er is verschillend beleid en er moet voor de fusiedatum worden geactualiseerd 

4. Er is verschillend beleid maar er hoeft niet voor de fusiedatum te worden geactualiseerd 

5. Er is verschillend beleid en harmonisatie wordt aan de nieuwe gemeente overgelaten. 

 

De afgelopen weken is door portefeuillehouders van Beemster en Purmerend gesproken over het 

beleid en regelgeving en de categorisering en prioritering. Uit deze overleggen is het volgende naar 

voren gekomen: 

 

1. De gesprekken hebben geleid tot een harmonisatiekalender (bijlage 2). Dit geeft inzicht in 

waarvan nu al duidelijk is welke onderwerpen voor fusiedatum aan bod komen. 

2. Voor het beleid of regelgeving in de categorieën 1 en 2 geldt dat er vrijwel geen verschil in 

beleid is (bijlage 3). Aparte behandeling of besluitvorming voor categorie 1 is voor 

fusiedatum niet nodig. Voor categorie 2 wel omdat er geactualiseerd wordt. Deze 

onderwerpen komen dus terug. 

3. De onderwerpen die nog nader besproken moeten worden tussen portefeuillehouders, zijn 

apart weergegeven in bijlage 4. Dit betreft onderwerpen die nader uitgezocht moeten 

worden en ter bespreking ambtelijk nog voorgelegd moeten worden aan de 

portefeuillehouders. Daarna wordt bekend welke plek het op de harmonisatiekalender krijgt. 

 



 

Let op: de verschillende hierboven genoemde lijsten zijn dus dynamisch. Insteek van de 

harmonisatiekalender is dat deze wordt gebruikt om de processen te monitoren en wordt gebruik 

om te informeren over de voortgang. 

 

 

Bijlagen: 

Bijlage 2:  Harmonisatiekalender 

Bijlage 3: Categorie 1 en 2 – vrijwel geen verschil in beleid  

Bijlage 4:  Bespreekpuntenlijst 

 


