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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
1. Akkoord te gaan met bijgevoegde aanvraag voor een experiment op grond van de Crisis- en
herstelwet bij het ministerie van BZK, inhoudende:
a. een verhoging van het percentage voor woningzoekenden met een economische of
maatschappelijke binding aan de gemeente van maximaal 25% per gemeente naar
gemiddeld 30% voor de gehele regio. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan tussen de
gemeenten.
2. Akkoord te gaan met het informeren van de voorzitter van het bestuurlijk overleg van de RAPregio, Lex Scholten, door middel van bijgevoegde brief nr 1491500.
3. Bijgevoegde brief ter kennisname te zenden aan de raad.
In te stemmen met bijgevoegd verkeersbesluit inhoudende het aanwijzen van twee parkeervakken
gelegen ter hoogte van het perceel Boerengroenstraat 15 te Zuidoostbeemster als parkeergelegenheid
voor het opladen van elektrische motorvoertuigen met gebruik van een te plaatsen laadpaal.
Om de in het LOGA overeengekomen wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 16
september 2019 (TAZ/U201900565) per 1 oktober 2019 op te nemen in de gemeentelijke
arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO overeenkomstig bijlage A bij dit voorstel.
1. Een budget van € 14.000,- beschikbaar te stellen voor het verplaatsen van het kantoor in
Insulindeweg 2, zodat wordt voldaan aan de Arbo-eisen.
2. Dit budget wordt gedekt uit het onbenutte budget voor dagelijks onderhoud aan de panden
Insulindeweg 2 en Rijn Middelburgstraat 1.
In te stemmen met het voorgestelde traject om invulling te geven aan de Uitkoopregeling van woningen
onder hoogspanningskabels.
Alle formele besluitvorming via het college te laten verlopen.

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

