Stichting Beheerschap Boekelermeer
De Stichting Beheerschap Boekelermeer is opgericht op 6 mei 2003 voor een onbepaalde tijd.
Doelen
De stichting beheerschap Boekelermeer heeft vier doelen:
1) het toezien op goed onderhoud en beheer van het bedrijventerrein Boekelermeer door de
gemeente;
2) het behoud en/of de bevordering van een goed uiterlijk aanzien en een goed
vestigingsklimaat van het bedrijventerrein Boekelermeer;
3) de ontwikkeling en het onderhoud van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van
de Boekelermeer, een en ander voorzover dit niet valt onder de publiekrechtelijke functie van
de gemeente Alkmaar;
4) het beheer van de bij de verkoop van de bouwterreinen op het bedrijventerrein
Boekelermeer door de gemeente Alkmaar of een andere grondeigenaar van de kopers
bedongen geldelijke bijdragen dienstig aan de hiervoor omschreven doelstelling, alsmede van
de geldelijke bijdragen waartoe de gemeente Alkmaar of een andere grondeigenaar zich bij
de verkoop van de bouwterreinen te dezer zaken verbonden heeft.
Vermogen
Het vermogen van de Stichting Beheerschap Boekelermeer wordt verkregen door als
beheerder op te treden voor de bedongen geldelijke bijdrage zoals bovenstaand beschreven
bij punt 4 van de doelen.
Bestuur
De stichting beheerschap Boekelermeer wordt bestuurd door een oneven aantal personen
(minimaal 3, maximaal 7) die werkzaam en/of op enigerlei wijze actief zijn voor een
onderneming en/of instelling die gevestigd zijn en/of zich zal vestigen op het bedrijventerrein
Boekelermeer. Het bestuur streeft er naar bij de benoeming van nieuwe bestuursleden
rekening te houden met de geografische spreiding over het gehele bedrijventerrein zoals dat
in definitieve vorm zal bestaan.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Een aftredend
bestuurslid is tweemaal onmiddellijk hernoembaar.

Bestuursvergaderingen
Ieder jaar vinden er tenminste twee vergaderingen plaats. Vergaderingen zullen voorts
gehouden worden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere
bestuursleden daartoe schriftelijk en onder opgave der te behandelen punten aan de
voorzitter het verzoek richt.
Bijeenkomst participanten
Het bestuur organiseert minimaal één keer per jaar een bijeenkomst, waarvoor de gemeente
Alkmaar en de participanten worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst geeft het bestuur
toelichting op het gevoerde en te voeren beleid en wordt aan de gemeente Alkmaar en de
participanten de gelegenheid geboden hun visie op het beleid kenbaar te maken, aan het
bestuur vragen te stellen, etc. Deze bijeenkomst dient vóór één juli van elk kalenderjaar
gehouden te worden.

