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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
1. De huidige wijkmanager van de gemeente Beemster, die nu 16 uur per week is
aangesteld, vanaf 1 januari 2021, fulltime aan te stellen.
2. De meerkosten voor het jaar 2021 van € 62.000 voor 50% te dekken uit het fusiebudget
en 50% uit de exploitatie gemeente Beemster.
3. Dit voorstel voor te leggen aan de stuurgroep fusie om in te stemmen met voorgestelde
dekking uit het fusiebudget.
Akkoord te gaan met bijgaand raadsvoorstel Verordening naamgeving en nummering (adressen)
en dit ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
Met betrekking tot het overzicht en vervolg uitvoeringsprogramma GVVP Beemster in te stemmen
met bijgevoegd memo aan de raad.
In te stemmen met de 1e begrotingswijziging van de Vervoerregio Amsterdam en de raad daarover
tijdens de raadsvergadering op 1 december te informeren.
1. Toepassing te geven aan de gemeentelijke coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro en de
voorbereiding van de besluiten omtrent:
a. het ontwerpbestemmingsplan “Middenweg 84-88, Middenbeemster” (ID-code:
NL.IMRO.0370.2020BPMiddenweg84-ON01);
b. de ontwerpomgevingsvergunning en
c. het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde geluidhinder wegens wegverkeerslawaai
te coördineren en overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 en 3.31 Wro juncto afdeling
3.4 Awb in procedure te brengen.
2. Met in achtneming van artikel 4:84 Awb j° art. 3 lid 2 van het “Parapluplan
Parkeernormen Beemster 2018” te besluiten van de geldende parkeernorm af te
wijken nu in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien.
3. Te verklaren dat het plan niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
en derhalve geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.
4. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde brief.
Aan de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met bijgevoegd Plan van Aanpak en de bijbehorende planning voor het
totale plan waarin de verdere uitwerking en het proces voor de realisatie van een Integraal
Kind Centrum wordt beschreven.
2. In te stemmen met het uitgangspunt in het Plan van aanpak dat het nog vast te stellen
Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs voorwaardelijk zal zijn voor de verdere
planvoorbereiding;
3. Een budget van € 150.000 in 2021 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingsfase om
te komen tot een definitieve locatiekeuze IKC Middenbeemster met dekking vanuit de
algemene reserve door vaststelling van bijgaande begrotingswijziging 2021.

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

