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Onderwerp: 

Intrekken verordeningen en beleidsregels 

 

Samenvatting: 

Bij de inventarisatie op overheid.nl van de verordeningen van de gemeente Beemster ten 

behoeve van de harmonisatie in het kader van de fusie is gebleken dat een aantal 

verordeningen nog in werking zijn terwijl ze al ingetrokken (hadden moeten) zijn.  

Deze verordeningen worden alsnog ingetrokken. 
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 Middenbeemster, 11 mei 2021 

 

 Aan de gemeenteraad van Beemster, 

 

Inleiding en probleemstelling: 

Op 1 januari 2022 fuseren de gemeenten Beemster en Purmerend en ontstaat de nieuwe 

gemeente Purmerend. De regelgeving van de voormalige gemeenten blijft nog twee jaar na 

die fusiedatum van kracht, maar geldt dan alleen voor ‘het overgaande grondgebied’.  

Dat betekent dat regelgeving van de voormalige gemeente Beemster blijft gelden voor de 

inwoners die wonen op het grondgebied van de voormalige gemeente Beemster en dat de 

regelgeving van de voormalige gemeente Purmerend blijft gelden voor de inwoners die 

wonen op het grondgebied van de voormalige gemeente Purmerend. Dat is vanuit het 

oogpunt van rechtszekerheid en -gelijkheid uiteraard zeer onwenselijk. De gemeenten 

hebben daarom besloten vóór die tijd de verschillen en de overeenkomsten in regelgeving 

tussen de beide gemeenten te inventariseren en zo snel mogelijk te harmoniseren.  

 

Bij de inventarisatie op overheid.nl van de verordeningen van de gemeente Beemster is 

gebleken dat een aantal verordeningen en beleidsregels nog in werking zijn terwijl ze al 

ingetrokken of uit werking hadden moeten zijn. De verordeningen en beleidsregels zijn 

bijvoorbeeld inmiddels van rechtswege vervallen omdat wetgeving is veranderd of de 

verordeningen zijn door een actuelere versie vervangen. Deze verordeningen en 

beleidsregels ‘vervuilen’ het overzicht van verordeningen dat geharmoniseerd moet worden.  

Dit gaat om de navolgende verordeningen en beleidsregels: 

 

Verordening of beleidsregels Toelichting 

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 

gemeente Beemster 

Vastgesteld in 1998. In het kader van 

deregulering is de modelverordening van de 

VNG overleg lokaal onderwijsbeleid 

afgeschaft 

Verordening participatie schoolgaande 

kinderen 

Gebaseerd op Wet werk en bijstand die is 

vervallen. 

Uitkerings- en pensioenverordening 

wethouders Beemster 2001 

Is opgenomen in landelijke regeling. 

 

Beleidsnotitie illegale bewoning Beemster Beleid is opgenomen in de Nota VTH 

Beemster. 

Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik 

gemeente Beemster 2019 

Beleid is opgenomen in de financiële 

verordening. 

Risicomanagementbeleid Beemster 2018 Beleid is opgenomen in de financiële 

verordening. 

Nota accommodatiebeleid Beemster 2013 Accommodatiebeleid is opgenomen in 

beheernota Vastgoed. 
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Verordening of beleidsregels Toelichting 

Beleidsnota paardenhouderijen en 

paardenbakken Beemster 

De nota heeft nagenoeg geheel vertaling 

gekregen in het thans geldende 

bestemmingsplan Buitengebied 2012. Naar 

de nota wordt in de praktijk niet meer in 

besluitvorming verwezen. 

Preventie en Handhavingsplan voor de 

uitvoering van de Drank en Horecawet 

Beemster 2015-2018 

Verouderd, moet worden ingetrokken 

 

 

Oplossingsrichtingen: 

De verordeningen en beleidsregels worden alsnog ingetrokken. 

 

Meetbare doelstellingen: 

n.v.t. 

 

Financiële consequenties: 

n.v.t. 

 

Communicatie: 

De intrekking wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. 

 

Relatie met fusie: 

Deze opschoningsactie vergemakkelijkt het harmonisatieproces. 

 

Monitoring/evaluatie: 

n.v.t. 

 

Voorstel: 

Overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit over te gaan tot intrekking van de in het besluit 

genoemde verordeningen en beleidsregels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: raadsbesluit 

burgemeester en wethouders van Beemster, 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop 

burgemeester 

H.J.C. Welage 

gemeentesecretaris 
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De raad van de gemeente Beemster, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021, 

 

 

 

B E S L U I T : 

 

 

 

1. In te trekken de volgende verordeningen en beleidsregels: 

- Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Beemster 

- Verordening participatie schoolgaande kinderen 

- Uitkerings- en pensioenverordening wethouders Beemster 2001 

- Beleidsnotitie illegale bewoning Beemster 

- Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik gemeente Beemster 2019 

- Risicomanagementbeleid Beemster 2018 

- Nota accommodatiebeleid Beemster 2013 

- Beleidsnota paardenhouderijen en paardenbakken Beemster 

- Preventie en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank en Horecawet 

Beemster 2015-2018 

 

2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het wordt bekendgemaakt. 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad d.d. 8 juni 2021  

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop  

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 

 

 


