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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
1. In te stemmen met de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de
programmabegroting 2020.
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2020 vast te
stellen, conform het totaaloverzicht per programma.
3. De mutaties op reserves conform het overzicht opgenomen in het hoofdstuk
resultaatbestemming vast te stellen.
4. De toevoeging aan de algemene reserve van het verwachte resultaat na bestemming
vast te stellen op een bedrag van € 4.135.903.
Overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit over te gaan tot vaststelling van de Verordening
beslistermijn schuldhulpverlening Beemster.

1. Opdracht te verlenen aan Winst uit je Woning, om tegen een vergoeding van €
18.388,-- (excl. BTW) totaal de afhandeling van de aanvragen op grond van de
Subsidieverordening Regeling Reductie Energiegebruik namens het college
van de gemeente Beemster uit te voeren.
2. De directeur van Winst uit je Woning mandaat en (vol)machtiging te verlenen
van de bevoegdheid de subsidieverordening uit te voeren en de gelden uit te
betalen en te beheren en toe te staan dat de directeur ondermandaat en
onder(vol)machtiging verleent aan zijn medewerkers, voor de duur van de
looptijd van de verordening, te weten tot 31 maart 2021.
3. Het subsidieplafond voor 2020 vast te stellen op € 41.945,- voor
vouchergelden.
4. De kosten van onderaannemers te vergoeden tot maximaal €10.043,--.
5. Een voorlopige projectreservering op te nemen van € 5.000,-6. Akkoord te gaan met een (mogelijk) verzoek voor verlenging van de looptijd bij
het Ministerie van BZK wanneer in totaal 600 woningen niet voor 31 maart
2021 gebruik hebben gemaakt van de vouchers.
7. Akkoord gaan met bijgevoegd ontwerp raadsvoorstel en -besluit en dit ter
vaststelling aan de raad aan te bieden.

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

