
GE\iIEENTE I T BEEMSTER

- -

TTWERELDERFGOED

Onderwerp
Normenkader 2020

Geachte leden van de raad,

Het normenkader legt de verordeningen en andere normen vast die door de externe
accountant bij de jaarrekeningcontrole 2020 worden betrokken.

Op 17 december 2019 heeft de raad het normenkader 2019-2021 vastgesteld. De raad
heeft in dit raadsbesluit de opdracht (en mandaat) aan het college gegeven om toekomstige
wijzigingen in het normenkader via een addendum aan het normenkader 2019-2021toe te
voegen.

Gedurende 202Q heeft uw raad diverse besluiten genomen, zoals bijvoorbeeld aanpassing
of intrekking van verordeningen. Deze besluiten moeten aan het normenkader worden
toegevoegd of hieruit venrvijderd worden. Het normenkader is daarom aangepast. ln de
bijlage kunt u precies zien wat er is gewijzigd.
Om het leesbaarder te maken is daarnaast de indeling van het normenkader 2020
gerangschikt naar programma.
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Bijlage 1: Wijzigingen in normenkader 2020 ten opzichte van normenkader 2019-2021

De wijzigingen die in het normenkader 2020 hebben plaatsgevonden ten opzichte van het
door de Raad op 17 december 2019 vastgestelde normenkader 2019-2021 betreffen:

Nieuwe of aanoepaste reqelqevinq:

Programma 1 Publieksdiensten voor Beemster:
- Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020;
- Verordening begrafenisrechten 2020.

Programma 2 De Beemster samenleving:
- Besluit maatschappelijke ondersteuning Beemster 2O2Q;
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Beemster 2020;
- Subsidieplafonds2020;
- Verordening amateurkunst Beemster 2021;
- Beleidsregels voor het verstrekken en weigeren van subsidies aan

amateurkunstverenigingen ;

- Nadere regels amateurkunst Beemster 2021;
- Besluit subsidiehoogte peuteropvang Beemster 2020.

Programma 3 Wonen en ruimtelijke kwaliteit Beemster:
- Huisvestingsverordening gemeente Beemster2O2O.

Programma 4 Duurzaamheid en afvalbeheer in Beemster:
- Verordening Duuzaamheidslening gemeente Beemster2020;
- Subsidieverordening Regeling Reductie Energiegebruik;
- Verordening afvalstoffenheffing 2020.

Programma 5 De Beemster omgeving:
- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020.

Programma 6 Veilig in Beemster:
Geen

Programma 7 Werken in Beemster:
Geen

Programma I Beemster bestuur en staf:
- Archiefverordening gemeente Beemster 2020;
- Financiële verordening gemeente Beemster 2020.

Algemene dekkingsmiddelen:
- Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020;
- Verordening onroerendezaakbelastingen 2020;
- Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020.

Corona
Als gevolg van de Coronapandemie heeft het college gedurende 2O2O diverse besluiten
genomen die zijn opgenomen in een "besluitenregister Corona". De accountant zal kennis
nemen van deze besluiten en hier in zijn rechtmatigheidscontrole waar van toepassing
rekening mee houden.
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Externe regelgeving:
- Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel

2020;
- Specifieke uitkering Sport;
- Specifieke uitkering voor lokale Sportakkoorden (Regeling Sportakkoord).

Vervallen/ uitwerkino qetreden reqelqevinq:

Programma 1 Publieksdiensten voor Beemster:
- Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019;
- Verordening begrafenisrechten20l9.

Programma 2 De Beemster samenleving:
- Besluit maatschappelijke ondersteuning Beemster 2018;
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Beemster 2016.

Programma 3 Wonen en ruimtelijke kwaliteit Beemster:
Geen

Programma 4 Duurzaamheid en afvalbeheer in Beemster
- Verordening afvalstoffenheffing 2419.

Programma 5 De Beemster omgeving:
- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019

Programma 6 Veilig in Beemster:
- Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Beemster 2014

Programma 7 Werken in Beemster:
Geen

Programma I Beemster bestuur en staf:
- Financiële verordening gemeente Beemster 2017

Algemene dekkingsmiddelen :

- Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019;
- Verordening onroerendezaakbelastingen 2019;
- Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019.

Externe regelgeving:
Geen


