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Verordening, regelende de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van
de commissie straatnaamgeving
De raad van de gemeente Purmerend;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 1983, nr. 83-36;
gelet op artikel 62, tweede lid van de gemeentewet
besluit :
1. in te stellen de commissie straatnaamgeving;
2. vast te stellen de volgende Verordening, regelende de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze
van de commissie straatnaamgeving

Artikel 1
In deze verordening wordt onder de commissie verstaan: de commissie straatnaamgeving.

Artikel 2
2.1. De commissie bestaat uit vier leden, te weten:
een ambtenaar van de directie Bestuurszaken, afdeling Algemene en Juridische Zaken;
a.
een ambtenaar van de directie Bestuurszaken, afdeling Voorlichting;
b.
een ambtenaar van de directie Gemeentewerken; afdeling Stedenbouw;
c.
een extern-deskundige en wordt ad-hoc bijgestaan door:
d.
een vertegenwoordiger van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegraaf en Telefonie;
1.
een vertegenwoordiger van de gemeentepolitie, die tevens de brandweer vertegenwoordigt.
2.
2.2. De commissie kan zich desgewenst ook buiten de kring van de onder 2.1 genoemde personen bedienen van ter zake deskundigen.
2.3. De onder 2.1 genoemde leden c.q. vertegenwoordigers worden door burgemeester en wethouders
benoemd en ontslagen.
2.4. De onder 2.1 genoemde leden c.q. vertegenwoordigers zijn bevoegd zich door een door hen aan
te wijzen ambtenaar te laten vervangen.
2.5. Het onder 2.1.a genoemde lid treedt op als voorzitter/secretaris. De commissie bepaalt welk lid de
voorzitter/secretaris vervangt.

Artikel 3
De commissie adviseert hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek, aan burgemeester en wethouders
en doet hen de door haar nodig geachte voorstellen inzake de straatnaamgeving, inclusief de naamgeving
van wijken, buurten en wateren en inzake de huisnummering.

Artikel 4
4.1. De voorzitter roept de commissie in vergadering bijeen zo dikwijls hij of een ander lid dit nodig
oordeelt. De oproeping geschiedt schriftelijk en vermeldt de agenda alsmede dag en uur van de vergadering.

Artikel 5
5.1. De commissie beraadslaagt niet, zo niet alle leden aanwezig zijn.
5.2. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, waarbij in geval de
stemmen gelijk verdeeld zijn de stem van de voorzitter doorslaggevend zal zijn.
5.3. De voorstellen en adviezen dienen steeds schriftelijk te worden gedaan c.q. gegeven en behelzen,
indien ten aanzien van een bepaald onderwerp door de commissie geen eenstemmig voorstel c.q. advies
uitgebracht kan worden, het gevoelen van de minderheid.

Artikel 6
Met inachtneming van hetgeen in deze verordening is geregeld met betrekking tot de werkwijze en de
wijze van vergaderen van de commissie, is de commissie bevoegd de werkwijze en de wijze van vergaderen zelf te bepalen.

Artikel 7
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de commissie straatnaamgeving" en
treedt in werking op de dag na de vaststelling door de gemeenteraad.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 februari 1983
de secretaris, C.M.A. den Brok
de voorzitter, J.A.C. van Burg
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