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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
Door middel van bijgevoegde brief de gemeenteraad te informeren over het stikstofdossier.
- Akkoord te gaan met het beleggen van Meldpunt Wvggz en het Verkennend Onderzoek bij GGD
Zaanstreek Waterland (vanaf nu GGD) voor de periode 01-01-2020 tot 01-07-2020;
- Akkoord te gaan met het monitoren en evalueren van de periode 01-01-2020 tot 01-07-2020, op
het gebied van samenwerking met de betrokken ketenpartners en de uitvoering van de Wvggz bij
de GGD;
- Akkoord te gaan met het benutten van de periode 01-01-2020 tot 01-07-2020 om te onderzoeken
of en zo ja op welke wijze gemeente Beemster de uitvoering van de Wvggz zelf kan realiseren;
- In te stemmen met het verlenen van mandaat aan nog nader te noemen medewerkers van de GGD
Zaanstreek Waterland voor het uitvoeren van de taken Meldpunt en Verkennend Onderzoek;
- Akkoord te gaan met het dekken van de kosten voor het beleggen van Wvggz-taken bij de GGD uit
het budget Invoering Wvggz binnen Programma 2 De Beemster samenleving vanaf 2020;
- De raad voor te stellen in te stemmen met ter beschikking stellen op programma 2 Samenleving van
€ 12.686 in 2020 en € 11.616 in 2021 t/m 2023 voor invoering Wvggz met dekking uit algemene
dekkingsmiddelen en algemene reserve door vaststelling bij bijgaande begrotingswijziging.
De burgemeester besluit:
- Akkoord te gaan met het beleggen van de Hoorfunctie bij GGD Zaanstreek Waterland voor de periode
1-1-2020 tot1-7-2020;
- In te stemmen met het verlenen van mandaat aan nog nader te noemen medewerkers van de GGD
Zaanstreek Waterland voor het uitvoeren van de Hoorfunctie.
Om per 1 januari 2020 de loco-secretaris op grond van artikel 102 van de gemeentewet aan te wijzen,
zodat de uit de gemeentewet voortvloeiende bevoegdheden daadwerkelijk kunnen worden
uitgeoefend.
In te stemmen met de volgende zienswijze inzake het lidmaatschap werkgeversvereniging voor
ambtenaren die niet onder een gemeente vallen en deze aan de raad voor te leggen:
De raad ziet geen belemmeringen voor lidmaatschap van de gemeenschappelijke regelingen met
personeel aan de werkgeversvereniging VNG voor gemeenschappelijke regelingen, met uitzondering
van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
1.
In te stemmen met de herziene prestatieovereenkomst tussen Bureau Toerisme Laag
Holland en de gemeente Beemster, waarin is vastgelegd wat dit bureau in het kader van de
toeristische promotie en informatievoorziening voor de gemeente en het gebied Laag
Holland dient uit te voeren;
2.
De regionale samenwerking met Bureau Toerisme Laag Holland te verlengen tot en met
31 december 2020;
3.
Te (laten) onderzoeken op welke (juridische) wijze deze regionale samenwerking in de
toekomst kan worden voortgezet;

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele informatie kan men zich
wenden tot het gemeentehuis.
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De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om voor 2020 een bedrag van € 140.000,beschikbaar te stellen voor het wegwerken van de achterstanden in de handhaving bouwen- en
ruimtelijke ordening en de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en dit te dekken uit
de algemene reserve door vaststelling van bijgaande begrotingswijziging.
Akkoord gaan met bijgevoegd ontwerpbesluit tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning Beemster 2020 en intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
Beemster 2016 en dit ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de volgende zienswijzen naar aanleiding van de
Kadernota 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland:
1.
een positieve zienswijze inhoudende dat de bijdrage van Beemster aan de
Gemeenschappelijke Regeling voor 2021 wordt verhoogd als gevolg van de loon- en
prijsindex met €18.937 ten opzichte van 2020 tot €367.038;
2.
een negatieve zienswijze op het voorstel voor extra beleidsinvesteringen voor infectieziekte
bestrijding, nieuwkomers en digitalisering.
Akkoord gaan met aangepaste concept-brief bestuurlijke reactie op het "Onderzoek naar de uitvoering
van de Wmo 2015" van de Rekenkamercommissie Purmerend en Beemster.
Het college van de gemeente Beemster laat de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster weten
dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van het rapport en verdere reacties aan het college van
Purmerend laten.
1.
Kennis te nemen van bijgevoegde ontwikkelvarianten voor de Dorpsontwikkelingsvisie van
Zuidoostbeemster;
2.
In te stemmen om bijgevoegde ontwikkelvarianten te publiceren;
3.
In te stemmen met bijgevoegde brief waarin u de raad informeert over de bekendmaking
van de ontwikkelvarianten
De raad verzoeken in te stemmen met de verhoging van het budget Leerlingenvervoer op het
programma Samenleving te verhogen van € 147.937,-- naar € 193.327,-- vanaf 2020 door vaststelling
van bijgaande begrotingswijziging.
De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de volgende zienswijzen naar aanleiding van de
begrotingswijzigingen 2019 en 2020:
1.
een positieve zienswijze op de begrotingswijziging 2019 inhoudende dat, als gevolg van de
nieuwe cao afspraken, de bijdrage van Beemster aan de Gemeenschappelijke Regeling
GGD incidenteel wordt verhoogd met €5.729;
2.
een positieve zienswijze op de begrotingswijziging 2020 inhoudende dat, als gevolg van de
nieuwe cao afspraken, de bijdrage van Beemster aan de Gemeenschappelijke Regeling
GGD incidenteel wordt verhoogd met €4.681.
1.
De gemeenteraad te vragen om zienswijze in te dienen over de verkoop van 156 M2
gemeentegrond nabij het adres Westerhem 49 te Middenbeemster.
2.
In te stemmen met dit voorstel en 156 M2 grond verkopen aan de bewoners van
Westerhem 49 voor een bedrag van € 22.620,00.

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

