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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
De raad voor te stellen in te stemmen met de concept Programmabegroting 2020-2023 en de concept
Investeringsagenda Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam en het college opdracht te geven hun
zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam kenbaar te maken.
1.
In te stemmen met de voorgestelde aanpak om te komen tot een samenhangend zorg- en
veiligheidsdomein, zoals beschreven in het memo Project "Allen voor één".
2.
In te stemmen met het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen ter
bekostiging van het project “Allen voor één".
In te stemmen met bijgevoegd verkeersbesluit inhoudende het met ingang van 1 december 2019
plaatsen van verkeersborden conform model L3 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990, bij de locatie aan de westzijde van de Purmerenderweg ter hoogte van
Zuiderpad huisnummer 88 op de Purmerenderweg te Zuidoostbeemster en aan te wijzen als tijdelijke
bushalte en de locatie aan de oostzijde van de Purmerenderweg tegenover huisnummer 171 aan de
Purmerenderweg te Zuidoostbeemster aan te wijzen als definitieve bushalte.
1. In te stemmen met het sluiten van Anterieure Overeenkomst Oosthuizerweg 72 Beemster Realisatie Pension, versie 20 juni 2019
2. Op basis van artikel 55, eerste lid Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de Anterieure
Overeenkomst Oosthuizerweg 72 Beemster, Realisatie Pension, versie 20 juni 2019
De Bestuursrapportage Vastgoed 2019 vast te stellen;
De Bestuursrapportage Vastgoed 2019 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
1.
Kennis te nemen van het (concept) Programma Natuurontwikkeling 2020-2024 van de
provincie Noord-Holland;
2.
Middels bijgevoegde brief met kenmerk 1484682 aan de provincie Noord-Holland een
zienswijze kenbaar te maken over het (concept) Programma Natuurontwikkeling 20202024;
3.
De raad middels bijgevoegde brief met kenmerk 1484678 te informeren over de door het
college ingediende zienswijze over het (concept) Programma Natuurontwikkeling 20202024.
De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel- en ontwerpbesluit voorstellen om artikel 4.11, eerste lid
van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 aan te passen met terugwerkende kracht tot
en met 13 maart 2018
Over te gaan tot vaststelling van het ‘Nulbeleid coffeeshops gemeente Beemster 2019’.
Teneinde misbruik en fraude van sociale voorzieningen aan te pakken:
1.
akkoord te gaan met toetreding tot convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI);
2.
akkoord te gaan met de aansluiting bij het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ);
3.
de raad te informeren over de toetreding.
1.
Kennis te nemen van de brief en het verslag van de archiefinspectie op de kwaliteit van het
informatie- en archiefbeheer van de gemeente Beemster.
2.
In te stemmen met de brief van het college aan de archiefinspecteur van het Waterlands
Archief.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele informatie kan men zich
wenden tot het gemeentehuis.
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De raad voor te stellen middels bijgaand ontwerpbesluit over te gaan tot vaststelling van de
Verordening tot wijziging van de Algemeen plaatselijke verordening Beemster 2012.
1. De beleidsregels “Terugvordering en verhaal gemeente Beemster 2019” vaststellen;
2. Deze beleidsregels in werking laten treden met ingang van 1 september 2019 en op de
gebruikelijke wijze publiceren;
3. De beleidsregels “Terugvordering en Verhaal Werk en Inkomen 2013” met ingang van 1
september 2019 intrekken.
1. In te stemmen met de resultaten van de beoordeling over het jaar 2018 van de uitvoering van
taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving door Omgevingsdienst
IJmond;
2. De gemeenteraad, in het kader van de horizontale verantwoording, middels bijgaande brief
met kenmerk 1484714 te informeren over het beoordelingsresultaat;
3. Het Jaarverslag 2018 van Omgevingsdienst IJmond vast te stellen en middels bijgaande brief
met kenmerk 1484714 ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
1. Dat voor de volgende bestuurders over 2018 geen verrekenplicht van toepassing is:
Mevrouw A.J.M van Beek, mevrouw A. Zeeman, de heer D.J. Butter,
de heer J.R.P.L. Dings en mevrouw B.A.C. Jonde Lange.
2. Dit besluit ter kennisname te brengen aan de politieke ambtsdragers van de gemeente
Beemster die in 2018 actief waren.

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

