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Beleidsregel ‘Wijziging gebiedsindeling Erkende Overlegpartners’
Behorende bij de Verordening op de Overlegstructuren gemeente Emmen 2016
Collegebesluit d.d. 10 november 2015, reg.nr. 15/839
Publicatiedatum:
Programma: Inwoners en bestuur
Regeling: Verordening op de Overlegstructuren 2016
Artikel 1: Bijzondere begripsomschrijvingen
 gemeente: de gemeente Emmen.
 gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Emmen.
 het College: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Emmen.
 Erkende Overlegpartner:
 een dorps- of wijkraad: een commissie als bedoeld in artikel 84 van de
Gemeentewet, waarvan de leden rechtstreeks door de bewoners van een dorp
worden gekozen en
 een belangenvereniging: een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging van
bewoners van een dorp, kern, wijk of buurtschap, die naar de mening van de
raad voldoet aan de bepalingen van de Verordening Overlegstructuren en als
zodanig door de raad is erkend.
 dorp: een dorp of kern van de gemeente Emmen, het centrumgebied Emmen
uitgesloten, inclusief de begrenzingen zoals aangegeven op de bij de verordening
behorende overzichtskaart.
 kern: een gebiedseenheid van de gemeente Emmen anders dan een dorp, wijk of
buurtschap en door de gemeente als zodanig erkend.
 wijk: een deel van ‘het centrumgebied’ Emmen.
 buurtschap: een deel van een dorp of kern van de gemeente Emmen, met
uitzondering van ‘de stad Emmen’.
 bewoners van een dorp, kern, wijk of buurtschap: zij, die volgens de gegevens
van het persoonsregister van de gemeente Emmen binnen de grenzen van een dorp,
kern, wijk of buurtschap wonen.
 kwadrant: een gebied waaronder een aantal Erkende Overlegpartners valt, waarvan
de begrenzing en de naam op de bij deze verordening behorende kaart staan
aangegeven.
 verordening: verordening op de overlegstructuren gemeente Emmen 2016.
 werkgebied: gebiedseenheid waarvoor de Erkende Overlegpartner de belangen
behartigt en waarvan de begrenzing en de naam op de bij deze verordening
behorende kaart staan aangegeven.
 kaart: de kaart met de begrenzing van de werkgebieden van de Erkende
Overlegpartners en de kwadranten, behorende bij de verordening op de
overlegstructuren gemeente Emmen 2016.
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Artikel 1
Een wijziging van de werkgebieden kan op voorstel van het college c.q. de
gemeenteraad of op verzoek van een Erkende Overlegpartner.

Artikel 2
Procedure bij een wijziging op voorstel van het college en/of de raad
Bij een wijziging op voorstel van het college en/of de raad gelden de volgende
bepalingen:
1. het voorstel geeft de locatie, straten en huisnummers weer, omschreven en op
kaart
2. het voorstel wordt schriftelijk voorgelegd aan de Erkende Overlegpartners op
wier werkgebied de wijziging betrekking heeft
3. binnen 6 weken na ontvangst van het voorstel geven de Erkende
Overlegpartners schriftelijk hun zienswijze
4. met inachtneming van deze zienswijzen neemt het college binnen 8 weken een
besluit over de wijziging
5. de wijziging wordt vastgelegd op de kaart opgenomen op de kaart.
6. het besluit met de gewijzigde kaart wordt ter kennis gebracht aan alle Erkende
Overlegpartners en de gemeenteraad
7. het besluit en de gewijzigde kaart worden op de gebruikelijke wijze bekend
gemaakt.
Artikel 3
Procedure bij een wijziging op verzoek van een Erkende Overlegpartner
Bij een wijziging op verzoek van een Erkende Overlegpartner gelden de volgende
bepalingen:
1. het verzoek geeft de locatie, de straten en huisnummers weer, omschreven en
op kaart ingetekend
2. het verzoek wordt door de Erkende Overlegpartner die de wijziging beoogt,
schriftelijk voorgelegd aan de Erkende Overlegpartner(s) op wier werkgebied
de wijziging betrekking heeft
3. binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek stuurt/sturen de Erkende
Overlegpartner(s) schriftelijk hun zienswijze aan de Erkende Overlegpartner
die het voorstel doet
4. de Erkende Overlegpartner die het initiatief nam, stuurt het schriftelijke
verzoek met de zienswijzen van de betrokken Erkende Overlegpartner(s) aan
het college en voegt daarbij de statuten van de betrokken Erkende
Overlegpartner(s)
5. met inachtneming van de zienswijzen neemt het college binnen 8 weken een
besluit over de wijziging
6. de wijziging wordt vastgelegd op de kaart
7. het besluit met de gewijzigde kaart wordt ter kennis gebracht aan alle Erkende
Overlegpartners en de gemeenteraad
8. het besluit en de gewijzigde kaart worden op de gebruikelijke wijze bekend
gemaakt.
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Artikel 4: Inwerkingtreding wijziging
Een wijziging in de indeling in de werkgebieden wordt van kracht na bekendmaking
van de gewijzigde kaart door het college.
Artikel 5: Inwerkingtreding beleidsregel
Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de vaststelling van de Verordening
op de overlegstructuren gemeente Emmen 2016.
Artikel 6: Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel Wijziging gebiedsindeling
Erkende Overlegpartners”.
Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Emmen, gehouden op 10 november 2015.

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

C. Bijl
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