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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
Overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit over te gaan tot vaststelling van het Reglement
burgerlijke stand Beemster 2021.
In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief inzake de tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en
deze te verzenden aan de raad.
1. Aan de raad voor te stellen:
a. Het grensbedrag, te hanteren in de rechtmatigheidsverantwoording over
verslagjaar 2021, vast te stellen op 1% van de totale lasten inclusief mutaties
in de reserves;
b. De gemeenteraad ten spoedigste te informeren over onrechtmatigheden die
beneden de grens van de rechtmatigheidsverantwoording (1% van de
gemeentelijke begroting) als het college die onrechtmatigheden van politieke
importantie acht;
c. In te stemmen dat in de bedrijfsvoerings-paragraaf van de jaarrekening 2021
de wettelijke vereiste onderdelen van de rechtmatigheidsverantwoording
worden vermeld.
2. Opdracht te geven om in het interne controleplan 2021 een zodanige organisatie en
interne controle te borgen dat de dossiervorming voor rechtmatigheidsverantwoording
op afdoende wijze plaatsvindt.
1. De verordeningen OZB 2021, RZB 2021 en de eerste wijziging van de
legesverordening 2021 vast te stellen.
2. De raming OZB niet woningen te corrigeren door vaststelling van bijgaande
begrotingswijziging.
1. Het Regionaal Actieplan Geweld Hoort Nergens Thuis 2020-2021 vast te stellen.
2. De gemeenteraad middels bijgaande brief het Regionaal Actieplan Geweld Hoort
Nergens Thuis 2020-2021 ter informatie toe te zenden.
1. De plustaken (overige milieutaken) die zijn overgedragen aan Omgevingsdienst
IJmond per 1 januari 2022 terug te halen.
2. De brief met kenmerk 1532852 door de burgemeester en door het college mede te
ondertekenen en verzenden aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
3. De gemeenteraad van Beemster middels de brief met kenmerk 1532848 te informeren
en in verband met de fusie een afschrift van deze brief ter kennisname te verzenden
aan de gemeenteraad van Purmerend.
4. De per 2022 vrij te vallen financiële middelen van € 90.905 als gevolg van het
terughalen van de plustaken in te zetten voor formatie-uitbreiding bij het team
Toezicht & Handhaving voor het zelf uitvoeren van de plustaken en dit mee te nemen
bij de begrotingsvoorbereiding voor het jaar 2022.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele informatie kan men zich
wenden tot het gemeentehuis.

