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Titel

rol en positie van De Beemster Compagnie, oa na 1 januari 2022.

Datum

08-02-2021

Toezegging

Wethouder Zeeman geeft aan dat er al een toezegging ligt dat Beemster
Compagnie in een klankbordgroep aan de orde wordt gesteld en toegelicht.
Er is nog een onderzoek gaande naar een aantal technische en juridische
onderdelen. Zodra die onderdelen duidelijk zijn, kunnen ze meegenomen
worden in de toelichting in de klankbordgroep.

Toegezegd in

Ter meningsvorming: Plan van Aanpak ontwikkelstrategie Beemstervisies
(Gecombineerde commissievergadering economische visie en PvA
ontwikkelstrategie Beemstervisies. 08-02-2021 19:00)

Datum tussentijdse afdoening

17-05-2021

Planning/Stand van zaken

In de KBG fusie van 17 mei 2021 is de toegezegde presentatie gegeven.
Daarbij is aangegeven dat de huidige samenwerking binnen De Beemster
Compagnie (gemeente en BPD) na 1 januari 2022 wordt voorgezet voor de
uitvoering van de lopende contracten: de woningbouwprojecten De Keyser in
Middenbeemster en De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster. Er zullen
afspraken worden gemaakt over hoe dit organisatorisch wordt gedaan na 1
januari 2022. Verder is aangegeven dat wordt gesproken en onderzoek wordt
gedaan naar de wijze van samenwerking met de BPD bij nieuwe projecten.
De raden zullen te zijner tijd over de uitkomst hiervan worden geinformeerd.

Titel

technische vraag boekwaarde gemeentehuis Beemster

Datum

08-02-2021

Toezegging

Wethouder Zeeman zegt toe dat zij schriftelijk terug komt op de technische
vraag over de algemene reserve in relatie tot de boekwaarde van het
gemeentehuis in Beemster.

Toegezegd in

Ter meningsvorming: Plan van Aanpak ontwikkelstrategie Beemstervisies
(Gecombineerde commissievergadering economische visie en PvA
ontwikkelstrategie Beemstervisies. 08-02-2021 19:00)

Datum tussentijdse afdoening

25-05-2021

Planning/Stand van zaken

De gemeenteraad van Beemster heeft op 25 mei 2021 besloten: Een stellig
voornemen uit te spreken voor het in ontwikkeling brengen voor woningbouw
en/of voorzieningen van de gemeentehuislocatie te Middenbeemster en
daartoe vanuit exploitatie de boekwaarde van het gemeentehuis per 31
december 2021 over te brengen naar de materiele vaste activa, gronden en
terreinen, onderdeel gronden bestemd voor de gemeentelijke
gebiedsontwikkeling en hierbij een voorziening als correctie op de
boekwaarde te treffen van € 515.396,- ten laste van de algemene reserve.

