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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
1.
In te stemmen met bijgevoegd concept Dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster
(2020-2040);
2.
De concept Dorpsontwikkelingsvisie conform de Inspraakverordening gemeente
Beemster in procedure te brengen;
3.
In te stemmen met bijgevoegde brief waarin u de raad informeert over de
concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster.
In te stemmen met een brief aan de raad waarin wordt gevraagd geen wensen of bedenkingen te
hebben bij het lid worden van de Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief van de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
Het voorstel aan de raad is tot stand gekomen in afstemming met de griffier, JVZ en P&O.
Kennis te nemen van het concept plan van aanpak omgevingsvisie en de brieven aan de
gemeenteraden.
1.
Kennis te nemen van de agenda en stukken van de aandeelhoudersvergadering van
NV HVC d.d. 11 december 2019;
2.
Op de aandeelhoudersvergadering de volgende standpunten in te brengen:
A. Ten aanzien van het aandeelhouderschap Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier in te stemmen met:
a)
de statuten te wijzigen overeenkomstig het bijgesloten concept, opgesteld door
De Brauw Blackstone Westbroek, gedateerd 11 oktober 2019;
b)
de algemeen directeur, alsmede elke notaris en door hem/haar aan te
wijzen medewerkers, werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek, te
machtigen om de akte van statutenwijziging te doen verlijden;
b)
uit te geven 113 aandelen B aan Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier tegen storting van de nominale waarde, onder voorwaarde
van de statutenwijziging bedoeld onder a. en onder de verplichting
–
naast de storting van de nominale waarde – tot toetreding tot de
ballotageovereenkomst B en onder toepassing van de
‘Toetredingsregels nieuwe aandeelhouders’;
c)
uit te sluiten het statutaire voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van
de onder c. bedoelde aandelen B.
B. In te stemmen om PricewaterhouseCoopers Accountants NV opdracht te verlenen om
de door het bestuur op te maken jaarrekening 2020 te onderzoeken.
Burgemeester:
1.
Machtigt door ondertekening van bijgaande volmacht wethouder H.M.M. Rotgans van de
gemeente Purmerend om de gemeente Beemster te vertegenwoordigen in de Algemene
Vergadering van de N.V. HVC en aldaar stem uit te brengen.
De gemeenteraad voor te stellen om geen wensen en bedenkingen te hebben bij het lid worden van de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland bij de werkgeversvereniging voor nietAan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele informatie kan men zich
wenden tot het gemeentehuis.
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gemeenten.
Overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit over te gaan tot vaststelling van de Uitvoeringsbesluiten
Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012.

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

