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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
1. Het Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid 2019-2021 vast te stellen.
2. Elk jaar aan de raad verantwoording af te leggen over informatieveiligheid door middel van de
ENSIA-methodiek.
3. De GS/AD op te dragen het college elk half jaar te informeren over de staat van
informatieveiligheid.
4. De CISO van Purmerend is tevens CISO voor de gemeente Beemster. Indien er een
plaatsvervangend CISO is geldt het hiervoor staande ook voor hem.
5. Met dit besluit het Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid 2015 (GIBB 2015 kenmerk
1160182) en Uitvoeringsplan GIBB 2015 ( kenmerk1164605) te laten vervallen
6. Dit besluit in werking treedt een dag na publicatie in het gemeenteblad.
1. Het Informatiebeveiligingsplan Basisregistratie Personen (BRP) 2019-2021 vast te stellen.
2. Dit informatiebeveiligingsplan in werking te stellen op de dag na vaststelling en ter inzage te
leggen bij de balie van Burgerzaken.
3. Het Informatiebeveiligingsplan Basisregistratie Personen (BRP) en Waardedocumenten uit
2014 voor het onderdeel BRP (kenmerk 1149711) gelijktijdig in te trekken.
1. Het Informatiebeveiligingsplan Reisdocumenten en Rijbewijzen 2019-2021 vast te stellen.
2. Dit informatiebeveiligingsplan in werking te stellen op de dag na vaststelling en ter inzage te
leggen bij de balie Burgerzaken
3. Het besluit inzake het Informatiebeveiligingsplan Basisregistratie Personen en
Waardedocumenten uit 2014 (kenmerk 1149711) voor het onderdeel Waardedocumenten in
te trekken.
1. Voor het kosteloos halen van zwemdiploma A voor kinderen vanaf 5 jaar en de regeling
huiswerk PC / Laptop het draagkrachtvrij inkomen verhogen naar 120% van de toepasselijke
bijstandsnorm.
2. Bijgevoegde concept “Beleidsregels bijzondere bijstand en declaratieregeling
maatschappelijke participatie Beemster 2019” vast te stellen en met ingang van 1 januari
2019 in werking te laten treden;
3. De beleidsregels bijzondere bijstand en declaratieregeling maatschappelijke participatie
Beemster 2016 met ingang van per 1 januari 2019 in te trekken.
1. Bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit (kenmerk 1454889) (incl. bijlagen) aan de raad voor te
leggen;
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Oosthuizerweg 78, Noordbeemster”, ID-code
NL.IMRO.0370.2018Oosthuizerwg78-va01, bestaande uit toelichting, regels en verbeelding
langs elektronische weg en in analoge vorm vast te stellen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele informatie kan men zich
wenden tot het gemeentehuis.

