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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
• Over te gaan naar een nieuwe CBS wijk- en buurtindeling van Beemster. Hierbij rekening
houdend met de aanstaande fusie met gemeente Purmerend. Optie 1 uit bijgaand
document als uitgangspunt hanteren. De wijzigingen uit te voeren in twee stappen.
• Stap 1: per 1-1-2021 de CBS wijk- en buurtindeling voor gemeente Beemster te
wijzigen in 1 wijk (Beemster, code 08) en 4 buurten: Middenbeemster (code 0801),
Noordbeemster (code 0802), Westbeemster (code 0803), Zuidoostbeemster (code
0804). De buurten in te delen overeenkomstig de BAG-woonplaatsen indeling. De
wijk Beemster is tijdelijk gelijk aan de gemeente Beemster.
• Stap 2: per 1-1-2022 de wijk Beemster en de 4 buurten toe te voegen aan de CBS
wijk- en buurtindeling van (voormalige) gemeente Purmerend. De gemeentecode
0370 van Beemster vervalt per die datum. De gemeentecode van Purmerend
(0439) geldt nu voor de gehele nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente bestaat
dan uit 8 wijken.
Het CBS op de hoogte te brengen van het collegebesluit.
• Het rapport Bevolkingsprognose Beemster 2020-2035 voor kennisgeving aan te nemen.
• Het rapport Bevolkingsprognose Beemster 2020-2035 samen met bijgevoegde brief
#1517666 ter kennisname te verzenden aan de raad.
Overeenkomstig bijgaand ontwerp besluit over te gaan tot actualisering van de doorlopende
machtiging.
Van de lijst zijn medewerkers verwijderd die niet langer in dienst zijn, dan wel een functie zijn
gaan vervullen waarbij zij geen zittingen zullen bijwonen. Aan de lijst zijn (nieuwe)
medewerkers toegevoegd.
• Kennis te nemen van en in te stemmen met bijgevoegd Plan van Aanpak
Dorpsontwikkelingsvisie Noord- en Westbeemster;
• In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarin de raad wordt geïnformeerd en u
vraagt in te stemmen met het Plan van Aanpak, de bijbehorende planning en begroting
voor het opstellen van een Dorpsontwikkelingsvisie voor Noord- en Westbeemster.

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

