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Betreft: Begrotingswijzigingen 2020

Geachte raad,

Wij ontvingen ter goedkeuring de begrotingswijzigingen met 
registratienummers 1497520, 1496010, alsmede 1500398, 1496215,
1496673, 1497143, zoals door u vastgesteld in uw vergaderingen van 
respectievelijk 21 januari 2020 en 11 februari jl.

Deze begrotingswijzigingen betreffen:

• Het beschikbaar stellen van een krediet van € 25.000 voor een 
aanvullend verkeerstechnisch onderzoek voor de locaties van 
de dependance in de Nieuwe Tuinderij Oost.

• Het beschikbaar stellen van een krediet ad € 4.050.000 voor de 
tijdelijke onderwijshuisvesting Nieuwe Tuinderij Oost en het 
vaststellen van de meerjarige kapitaallasten en huurbaten die 
hiermee gemoeid zijn.

• Het verhogen van het budget voor het leerlingenvervoer voor 
2020 van € 147.937 naar € 1 93.327.

• Het vaststellen van € 1 2.686 voor 2020 en € 11.61 6 voor 2021 
tot en met 202 3 voor de invoering van de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

• Het beschikbaar stellen van € 77.370 voor het wegwerken van 
de achterstanden in de handhaving bouwen- en ruimtelijke 
ordening en € 61.896 voor de aanpak van georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit voor 2020.

• Het beschikbaar stellen van een krediet van € 140.000 om een 
deel van de bakstenen muur van het Multifunctioneel centrum 
De Boomgaard (MFC) te vervangen en het vaststellen van de 
bijbehorende kapitaallasten.

Wij hebben de bovenstaande begrotingswijzigingen goedgekeurd.

Wij merken het volgende nog op. Wij hebben vernomen dat de 
onderhandelingen over de aankoop van de grond van de Beemster 
Compagnie voor de realisatie van de tijdelijke onderwijshuisvesting 
Nieuwe Tuinderij Oost nog gaande zijn. De resultaten daarvan zullen in 
een later stadium nog aan uw raad worden voorgelegd. Wij gaan ervan
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uit dat een en ander te zijner tijd ook nog met uw fusiepartner zal 
worden afgestemd.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

Sectormanager Kabinet,
Mw. mr. H.W. Verschuren

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, 
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het 
beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank te Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621,2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een 
folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer 
van Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite 
www.Riiksoverheid.nl.


