
Fusie Beemster-Purmerend                 

Inventarisatielijst onderwerpen klankbordgroep 
 
 

Inventarisatie onderwerpen en thema’s vanuit klankbordgroep fusie in relatie tot harmonisatieproces 

 

Tijdens de klankbordgroep van 14 oktober en 18 november 2019 is een inventarisatie gedaan van onderwerpen waarover de gemeenteraden 

van Beemster en Purmerend ofwel geïnformeerd willen worden, ofwel met elkaar het debat willen voeren. Er zijn tijdens de klankbordgroep ook 

enkele suggesties meegegeven over de wijze waarop de onderwerpen behandeld kunnen worden. De belangrijkste afspraak is dat de 

behandeling van de thema’s niet uitsluitend in de klankbordgroep hoort plaats te vinden, maar ook raadsbreed aan bod kunnen komen waarbij 

zoveel mogelijk het reguliere proces wordt gevolgd. 

 

De onderwerpen op de lijst komen grotendeels aan bod tijdens het harmonisatieproces. 

 

 

 

 

 
  



Thema Toelichting/duiding nav 

voorbereidingsplan 

Termijn: Behandelvoorstel: Status 

Visie en 

besturingsfilosofie 

gemeente 

Visie en de besturingsfilosofie passend bij 

de nieuwe gemeente. De visievorming is 

aan de raad en het besturingsmodel aan het 

college. 

Q1 2020/Q2 2020  

 

Gereed 

-Visievorming: 27/2 in raad 

bij vaststelling 

herindelingsadvies 

-Collegebericht aan raden 

gestuurd medio mei 2020 

Participatie en het 

politieke 

besluitvormingsproces 

Welke rol heeft de gemeenteraad en hoe 

wordt deze gefaciliteerd t.b.v. adequate 

besluitvorming.  

 

Doorlopend tot 1-1-

2022 

 

 

 

Doorlopend via 

regulierproces tot aan 

fusiedatum 

Dienstverleningsconcept 

nieuwe gemeente 

De besturingsfilosofie dient als basis voor 

de wijze waarop de dienstverlening wordt 

vormgegeven. Het dienstverleningsconcept 

vloeit voort uit de visievorming (raad), de 

besturingsfilosofie (college).  

De nieuwe gemeente bouwt door op de 

bestaande dienstverlening waarbij gekeken 

wordt welke wezenlijke zaken wenselijk of 

noodzakelijk moeten worden toegevoegd. 

Q2 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Gereed 

-Collegebericht aan raden 

gestuurd medio mei 2020 

Huisstijl De nieuwe gemeente krijgt een eigen 

huisstijl waarin de kracht van de nieuwe 

gemeente tot uiting komt.  

Doorlopend tot 1-1-

2022 

 (Aanbestedings)proces 

loopt 

 Q4 2020 – 2021 

Financiën - Nota belastingen 

- Kadernota/programmabegroting 

- Jaarrekening 

Q2, Q3 2020 Bespreeknotitie in  

klankbordgroep van 15 juni en 

19 oktober 

Proces loopt 

Maatschappelijke thema’s Nader te benoemen Wordt inzichtelijk in 

harmonisatiekalender 

  

Bewonersbetrokkenheid Op welke wijze wordt invulling gegeven aan 

bewonersbetrokkenheid waaronder de 

kern- en wijkgerichte aanpak en het 

ondersteunen van bewonersinitiatieven. 

Nader te bepalen   



Thema Toelichting/duiding nav 

voorbereidingsplan 

Termijn: Behandelvoorstel: Status 

Veiligheid Nader te benoemen, thema’s onder meer: 

- Ondermijning. 

Nader te bepalen   

Ruimtelijke ontwikkeling - Omgevingsvisie 

 

 

 

- (Langlopende) Visievorming zoals 

bij Beemster de 

dorpsontwikkelingsvisies voor 

Middenbeemster en 

Zuidoostbeemster en het 

omgevingsplan voor het 

buitengebied (incl kernenbeleid). 

 

- Purmerend 2040. 

 

 

 

- Grondexploitaties. 

 

 

- Overdracht wegen van het HHNK, 

waaronder wegen op dijken en het 

dijkbeheer. 

 

- Duurzaamheid/RES 

 

Q3/4 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nader te bepalen 

- Informeren, uitwisselen 

 

 

 

- Loopt via het reguliere 

proces 

 

 

 

 

 

 

- Informeren  

 

 

 

- Bespreking volgt via 

harmonisatieproces 

  

- Bespreking volgt via 

harmonisatieproces  

 

 

- Bespreking volgt deels 

via harmonisatieproces 

-Stond gepland, door 

coronamaatregelen 

doorgeschoven naar Q3/4 

2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Informerende bijeenkomst 

geweest. Blijft terugkomen 

via reguliere proces 

 

Werelderfgoed - Status werelderfgoed Droogmakerij 

De Beemster en wat betekent dit? 

 

Q4 2019 

 

Bespreking volgt via 

harmonisatieproces 

Heeft 

informatiebijeenkomst 

plaatsgevonden in 

klankbord 18-11-2019. 



Thema Toelichting/duiding nav 

voorbereidingsplan 

Termijn: Behandelvoorstel: Status 

Verkeer en vervoer - Openbaar vervoer. 

- Verkeersinfrastructuur beide 

gemeenten, voorkomen 

sluipverkeer. 

- A7. 

Nader te bepalen 

 

 

Informeren over elkaars beleid, 

samen optrekken indien 

mogelijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijke en 

Regionale samenwerking 

- Metropoolregio Amsterdam, 

strategische agenda; positie van 

nieuwe gemeente en samenwerking 

regio. 

 

- Stadsverwarming Purmerend (SVP). 

 

 

- Beemster Compagnie. 

Nader te bepalen 

 

 

 

 

03-03-2020 

 

 

Nader te bepalen 

- Informatiebijeenkomst 

volgt over MRA agenda 

2.0 

 

 

- Informeren  

 

 

 

 

 

 

 

 

- SVP: 

Informatiebijeenkomst op 3 

maart  

Economische 

ontwikkeling 

- Economische ontwikkelingen in het 

algemeen. 

- Agrarische zaken, 

ondernemerschap in het algemeen. 

- Bedrijventerreinen. 

Q1 2021 - Afstemmen, samen 

optrekken 

 

- Informeren, uitwisselen 

 

- Informeren, uitwisselen 

 

 

Volkshuisvesting - Woningbouw, huisvesting. 

 

Nader te bepalen   

Biodiversiteit - Natuur & milieu vanuit de 

invalshoek: de stad en het 

platteland houden zoals die nu is. 

Onder andere PAS- problematiek. 

- Dierenwelzijn en wildbeheer. 

Nader te bepalen 

 

 

 

Q3 2021 

(harmonisatiekalender) 

 

 

 

 

 

 

 


