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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
Overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit over te gaan tot vaststelling van het procesbesluit
inzake kort geding Stichting Leviaan.
Stichting Leviaan heeft de gemeente op 23 oktober jl. in kort geding betrokken. De zitting bij
de rechtbank in Haarlem vindt plaats op 1 december a.s.. Om aldaar verweer te voeren is het
nodig dat het college een procesbesluit neemt en de burgemeester de advocaat en
medewerkers machtigt om de gemeente te vertegenwoordigen.
De gemeenteraad via de bijgevoegde raadsbrief te informeren over de aan de provincie
aangeleverde informatie in het kader van het IBT.
1. Het budget voor 2020 voor de verlening van subsidies op grond van de bijzondere
subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. 2018 vast te stellen op
maximaal € 20.000,-.
2. Dit budgetplafond bekend te maken via de gebruikelijke kanalen.
3. Het plafond voor afzonderlijke aanvragen op grond van genoemde subsidieregeling
vast te stellen op maximaal € 1.000,--.(Ongewijzigd t.o.v. vorige jaren)
4. De gewijzigde voorzieningenlijst (Bijlage 1) conform voorstel vast te stellen en deze te
publiceren via de gebruikelijke kanalen.
5. Voor de verdeelregels te verwijzen naar artikel 7 van de Bijzondere
subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. Gemeente Beemster
2018;
6. Dit besluit in werking te laten treden op de eerste dag na bekendmaking.
1. De gemeenteraad voor te stellen goedkeuring te verlenen aan het besluit van de
Colleges van Bestuur van OSPO en SPOOR tot het aangaan van een juridische fusie
als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
en
2. De gemeenteraad voor te stellen goedkeuring te verlenen aan het besluit van het
college van bestuur van SPOOR tot wijziging van de statuten van SPOOR als gevolg
van de fusie.
De Beleidsregels steun COVID-19 aan Beemster amateurkunstverenigingen 2020 vast te
stellen.
1. Akkoord te gaan met bijgaande Verordening Amateurkunst Beemster 2021 en deze
ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
2. Akkoord te gaan met de verordening tot wijziging van de Algemene
Subsidieverordening Beemster 2014 en deze ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.

1. In te stemmen met de Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst 2021-2030
Samenwerking Waterketen Noorderkwartier.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele informatie kan men zich
wenden tot het gemeentehuis.
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2. In te stemmen met de Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst 2021-2030
Samenwerking Waterketen Zaanstreek – Waterland
1. In te stemmen met de wijze van afhandeling van de zienswijzen overeenkomstig de
Nota van zienswijzen en wijzigingen;
2. Bijgevoegd raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit aan de raad ter vaststelling van het
bestemmingsplan Jisperweg 28 en 30, Westbeemster (ID-code:
NL.IMRO.0370.2020Jisperwg28en30-VA01) voor te leggen.

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

