
FORMULIER  TECHNISCHE  EN  POLITIEKE  VRAGEN  RAADSCOMMISSIE  
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7: Voorstel 
samenwerkin
g Beemster 
en 
Purmerend.

Wanneer na genomen besluit  om ambtelijk  te 
gaan samenwerken met Purmerend door 
veranderende wetgeving (bijv. opgelegde 
herindeling) ontbinding van het 
samenwerkingsverband aan de orde is, welk  
scenario kostendeling is dan van toepassing? 
En dienen we hier  een protocol voor op te 
stellen?

Als wetgeving de gemeente Beemster dwingt  tot  een ander verband 
dan met Purmerend, zal daarover met de wetgever moeten worden 
gesproken hoe dit  op te lossen is.
Gezien het feit  dat  er momenteel geen enkel signaal  is, dat wetgeving 
van kracht  kan worden die de samenwerking  in  de weg zou staan, 
kunnen wij  ons daarop niet  voorbereiden. 

R-2012-0
126

8: 
Verordening 
Rechtspositie
Beemster201
2

Nu we definitief  overstappen op papierloos 
vergaderen. Zegt de Gemeentewet iets over 
schriftelijk  uitnodigen vergaderingen voor 
zowel raad als commissievergaderingen?
Zo ja, in  welke vorm (agenda)?

Antwoord griffie:
In  artikel  19 van de Gemeente is bepaald, dat  de burgemeester de 
leden schriftelijk  tot  een raadsvergadering oproept.
Als de raad dat wenst dan is het mogelijk  om de oproep en de stukken 
niet  per post maar  bijvoorbeeld per e-mail  te versturen.
Voorlopig is in  onze gemeente sprake van een overgangsfase, d.w.z. de 
raads- en commissieleden hebben de beschikking  over een I-pad en 
krijgen de stukken ook op papier. Het  is aan de raad om te bepalen 
wanneer de overstap naar papierloos vergaderen volledig zal zijn. 
Hiervoor is aanpassing nodig van het reglement  van orde voor de 
vergaderingen van de gemeenteraad en de Instellingsverordening 
raadscommissie Beemster 2010. 

9: Vragen 
wethouder 
Hefting.

Wanneer de raad besluit  in  beroep te gaan bij  
de RVS inzake de reactieve aanwijzing op het 
Bestemmingsplan LG 2012 aangaande nieuw- 

Indien beroep wordt  ingesteld, treedt  het bestemmingsplan na de 
periode van ter  inzagelegging/beroepstermijn  gewoon in  werking. 
Alleen een verzoek om een voorlopige voorziening schort  de werking  op 



vestiging Ahu bedrijven, wat  betekent  dit  voor 
de rest van het Bestemmingsplan na de 
periode ter  inzage legging? (20-09-2012)

totdat  op dat  verzoek door de voorzitter  van de RvS is beslist.


