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32 280 Samenvoeging van de gemeenten Bussum, 
Muiden, Naarden en Weesp 

Nr. 9  AMENDEMENT VAN HET LID VAN BEEK 
Ontvangen 21 februari 2012  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In de beweegreden wordt «, Naarden en Weesp» vervangen door: en 
Naarden. 

II

In artikel 1 wordt «, Naarden en Weesp» vervangen door: en Naarden. 

III

Artikel 2 wordt vervangen door: 

Artikel 2  

1. Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente 
Naardermeer ingesteld. 

2. De nieuwe gemeente Naardermeer bestaat uit het grondgebied van 
de op te heffen gemeenten Bussum, Muiden en Naarden, met dien 
verstande dat de grens van de nieuwe gemeente komt te lopen zoals 
aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. 

§ 1a Grenswijziging van een gemeente die niet wordt opgeheven  

Artikel 2a  

De grens van de gemeente Weesp wordt gewijzigd, zoals aangegeven 
op de bij deze wet behorende kaart. 

IV

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
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1. In de aanhef wordt «, Naarden en Weesp» vervangen door: en 
Naarden. 

2. In onderdeel c wordt «artikel 45, tweede lid,» vervangen door «de 
artikelen 44, eerste lid, en 45, tweede lid» en wordt de punt aan het slot 
vervangen door een puntkomma. 

3. Na onderdeel c worden vier onderdelen toegevoegd, luidende:
d. artikel 48, tweede lid, in verband met de uitkeringen, bedoeld in dat 

artikel;
e. artikel 59, eerste lid, in verband met de overgang van ambtenaren;
f. artikel 70, eerste lid, in verband met de overgang van 

archiefbescheiden;
g. artikel 71, derde lid, in verband met de overgang van de gemeente-

lijke basisadministratie persoonsgegevens. 

V

In artikel 6 wordt «, «Naarden,» en «Weesp,»» vervangen door: en 
«Naarden». 

VI

In artikel 7 wordt «, «Naarden,» en «Weesp,»» vervangen door: en 
«Naarden». 

VII

In artikel 8 wordt «, «Naarden,» en «Weesp,»» vervangen door: en 
«Naarden». 

VIII

In artikel 9 wordt «, «Naarden,» en «Weesp,»» telkens vervangen door: 
en «Naarden». 

IX

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 10a  

Gedeputeerde staten kunnen bij vaststelling van de grensbeschrijving, 
bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet algemene regel herindeling, 
kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aange-
geven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld in kennis van de 
aangebrachte verbeteringen. 
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X

De kaart behorende bij het wetsvoorstel wordt vervangen door de bij dit 
amendement gevoegde kaart. 

 

Toelichting  

Dit amendement zorgt ervoor dat gemeenten Bussum, Naarden en 
Muiden worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Naardermeer. 

De wijziging in onderdeel III bewerkstelligt dat er een grenscorrectie 
plaatsvindt ten voordele van de gemeente Weesp. Er wordt bewerkstelligd 
dat het plangebied Bloemendalerpolder hetwelk in de gemeente Muiden 
is gelegen, toekomt aan de gemeente Weesp. 

Indien dit amendement wordt aangenomen wordt het opschrift van het 
wetsvoorstel vervangen door: Samenvoeging van de gemeenten Bussum, 
Muiden en Naarden. 

Van Beek
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