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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 6 Kunt u het verschil aangeven tussen de 2 soorten 

bestuurlijke fusie namelijk de lichte en  de zware variant. 

Kunt u van beiden de voor- en nadelen noemen. 

Welke variant staat het college van Beemster voor en 

welke het college van Purmerend. En waarom?  Voor 

welke variant heeft de gemeenteraad van Beemster 

gekozen op 9 januari ? 

 

Bij de zware variant worden betrokken 

herindelingsgemeenten opgeheven en een nieuwe 

gemeente gevormd. Bij een lichte variant wordt ten minste 

een gemeente niet opgeheven. Deze gemeente heeft dan 

niet te maken met de rechtsgevolgen van een opheffing 

van de gemeente. Bij de lichte variant is sprake van twee 

aanvullende criteria: 

-Er is overeenstemming tussen de gemeenten over de 

toepassing van de “lichte samenvoeging” 

-Er zijn afspraken over de rechtspositie van het personeel. 

Het college van Beemster staat de zware variant voor, 

omdat dat het meeste recht doet aan de vorming van een 

nieuwe gemeente. Het college van Purmerend heeft een 

zware voorkeur voor de lichte variant. De raad heeft in haar 

besluit van 9 januari jl nog geen besluit genomen over een 

voorkeur voor een variant. Dit besluit zal bij het 

herindelingsontwerp genomen moeten worden. 

 

2 RC 7 Het aanstellen van deze functionaris. staat dat los van het 

inventariseren en inregelen van alle werkzaamheden die 

nodig zijn voor het ingaan van de AVG op 25 mei 2018? 

 

Het aanwijzen van de Functionaris Gegevensbescherming 

maakt onderdeel uit van de maatregelen in het kader van het 

van kracht worden van de AVG. Het is in ieder geval de 

maatregel waar de Autoriteit Persoonsgegevens op 25 mei 

het eerst op gaat checken. 

Binnenkort krijgt u het privacy beleid ter vaststelling 

aangeboden; ook een maatregel in het kader van de AVG. 

Verder wordt o.a. gewerkt aan een bewustwordings-/ 

communicatie traject, het register van verwerkings-activiteiten 

en het concreet geldend kunnen maken van hun rechten door 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

betrokkenen. 

 

3 RC 11 De motivering / onderbouwing van de fractie van 

PvdA/GroenLinks om deze ingekomen stukken te 

agenderen ontbreekt bij de stukken.  

 

Deze motivering is door de griffie  bij de fractie 

opgevraagd. 

4 RC 11 Kunt u ons het verschil in aanzicht omschrijven van A een 

zonneweide ( dat niet mag in Werelderfgoed Beemster) en 

B een bouwvlak van max 2 ha van een agrariër vol met 

zonnepanelen voor zijn eigen gebruik?  

 

De ambitie is moderne agrarische bedrijfsvoering, 

waaronder verduurzaming daarvan, te verbinden met het 

cultuurhistorisch waardevolle landschap van droogmakerij 

De Beemster (behoud door ontwikkeling). Het aanzicht van 

een zonneweide of een veld grondgebonden zonnepanelen 

direct gelegen bij een agrarisch bedrijfsperceel waarvan de 

opstelling de ontwerprichtlijnen voor Beemster-erven volgt, 

is in dat kader verantwoord. E.e.a. is verwoord in het 

advies van het kwaliteitsteam. 

  

5 RC 13 De motivering / onderbouwing van de fractie van 

PvdA/GroenLinks om deze ingekomen stukken te 

agenderen ontbreekt bij de stukken.  

 

Deze motivering is door de griffie  bij de fractie 

opgevraagd. 

 


