
 

 

Geachte raads- en commissieleden,  

 

Komende week start in de raden van Beemster en Purmerend de behandeling van het raadsvoorstel 

‘herindelingsontwerp fusie Beemster Purmerend’. Om de fusie een stap verder te brengen, is het 

noodzakelijk dat beide raden een eensluidend besluit nemen. Met andere woorden, beide raden hebben 

hetzelfde besluit genomen, inclusief eventuele wijzigingen. 

 

Openheid essentieel 

Mocht u wijzigingen in de tekst van het herindelingsontwerp willen aanbrengen, dan is het belangrijk dat u dit 

ruim van te voren kenbaar maakt aan uw collega's. De commissievergadering is hiervoor een uitgelezen 

moment. Verrassingen in de vorm van amendementen die pas in de raadsvergadering komen, kunnen in 

potentie de besluitvorming ernstig verstoren. Uit de technische vragen van twee fracties van de Beemster 

raad is bijvoorbeeld al af te leiden welke mogelijke wijzigingen zij voor gaan stellen. Een tip op dit gebied: 

neem vooraf contact op met uw collega's zowel in uw eigen raad als van de andere raad. En organiseer zo 

al uw draagvlak.  

 

Advies van commissies aan de gemeenteraden 

Voorafgaand aan de besluitvorming wordt vanzelfsprekend over het herindelingsontwerp in de commissies 

van beide gemeenten afzonderlijk gesproken met als doel om de eigen raad een advies over het voorstel te 

geven. De commissievergadering is een belangrijk moment in de behandeling van het herindelingsontwerp. 

Dit is het moment om duidelijk te maken welke punten fracties hebben op het raadsvoorstel. Aan het einde 

van de commissievergadering wordt een advies aan de raden opgesteld. In het advies zullen, naast het 

gebruikelijke advies om wel of niet in te stemmen met het voorstel, alle eventuele tekstwijzigingen die op 

draagvlak van de commissie kunnen rekenen worden opgenomen. De griffies zullen de adviezen van beide 

commissies de volgende dag versturen aan beide raden.  

 

Advies colleges aan gemeenteraden 

De adviezen van de commissies worden ook aan de beide colleges toegezonden. Zij zullen ook adviseren 

over de eventuele tekstwijzigingsvoorstellen. Het resultaat hiervan zal een aangepast raadsvoorstel zijn 

waarbij de tekstwijzigingen met draagvlak puntsgewijs worden weergegeven. Vanuit de colleges is 

toegezegd dat dit op dinsdag 24 september beschikbaar komt, zodat u dit mee kunt nemen in uw 

voorbereiding van de raadsvergadering.  

 

Besluitvorming in de raadsvergaderingen 

Op 26 september volgen dan in Beemster en Purmerend de besluitvormende raadsvergaderingen. 

Vanzelfsprekend kunt u gebruik maken van de gebruikelijke instrumenten van motie en amendement. 

Mochten er na de commissievergaderingen nog (overgebleven) punten zijn, dan adviseren u om uw wensen 

zoveel mogelijk te verwoorden in moties. Met een motie wordt een verzoek aan het (eigen) college gedaan. 

De inhoud van een motie heeft geen invloed op het raadsbesluit. Het college kan, indien de motie wordt 

aangenomen, de wens van de raad in het verdere proces meenemen.   

 

De raad heeft ook het recht om te amenderen. Wel zitten hieraan in dit geval duidelijke consequenties. Met 

een amendement en het aannemen daarvan door de raad, wordt direct een wijziging in het raadsbesluit 

doorgevoerd. Voor het proces van het vaststellen van het herindelingsontwerp zal dit dan tot gevolg hebben 

dat niet gekomen wordt tot het noodzakelijk eensluidend besluit. Het proces van de fusie zal daardoor 

vertraging oplopen.  

 

De raden moeten op dit belangrijke moment in het fusieproces alle ruimte krijgen om hun rol te spelen. 

Uw griffier helpt graag met advies om uw politieke doel op dit onderwerp te bereiken.  

 

Wij wensen u veel succes toe.  

 

De griffiers, 

Martien Timmerman en Remco van der Laan 

 

13 september 2019 


