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Agendapunt
Onderwerp vaststellen ISV-3 notitie

Middenbeemster, 9 maart 2010

Aan de raad

> voorstel

Bijgaande ISV-3 notitie vaststellen

> toelichting
Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) gaat het 3e tijdvak 2010-2014 in.
Ook voor ISV3 geeft het rijk weer subsidie voor stedelijke vernieuwingsprojecten ter verbetering van 
de leefbaarheid in de steden. De provincie is budgethouder ISV3 voor de notitie- en 
programmagemeenten in Noord-Holland. De gemeente Beemster is, evenals in ISV1 en ISV2, 
aangewezen als zogenaamde notitiegemeente. 
Voor de gemeente Beemster is een ISV3-budget van € 91.667 gereserveerd. 

Om over dit budget te kunnen beschikken, moet de gemeente Beemster de stedelijke 
vernieuwingsopgave 2010-2014 met het bijbehorende uitvoeringsprogramma onderbouwen in een 
ISV3-notitie voor deze periode.
In de ISV3-notitie moet de verbinding worden gelegd tussen het rijks- en provinciaal beleid enerzijds 
en de projecten, waarvoor de gemeente ISV-middelen wil inzetten, anderzijds.
Het rijks- en provinciaal beleid zijn vastgelegd in het Rijksbeleidskader ISV3 respectievelijk het 
provinciale beleidskader 'Stedelijke Vernieuwing in Noord-Holland 2010-2014'. De voorwaarden, die 
verbonden zijn aan de besteding van ISV zijn vastgelegd in de verordening ISV3.

Als hulpmiddel voor het opstellen van de ISV3-notitie heeft de provincie de 'Handreiking  
Meerjarenontwikkelingsprogramma en Notitie Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing 3 (2010-2014)' aan de gemeenten beschikbaar gesteld.

In april 2005 heeft de gemeenteraad de ISV2-notitie Gemeente Beemster 'Focus op leefbaarheid en 
vitaliteit van de dorpen' (ISV2-notitie) vastgesteld.
In de ISV2-notitie heeft de gemeente Beemster de kernthema's voor stedelijke vernieuwing 
benoemd en deze vertaald naar concrete dorpsontwikkelingsprojecten.
Op grond van de ISV2-notitie heeft het College van Gedeputeerde Staten voor de gemeente 
Beemster een ISV2-bijdrage (rijksdeel en provinciaal deel) voor de periode 2005-2009 gereserveerd.
Het ISV2-budget is aangevraagd en ingezet om de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC) 
in Zuidoostbeemster mogelijk te maken. In het MFC zijn een school, buurthuis, buitenschoolse 
opvang,  peuterspeelzaal en turnaccommodatie ondergebracht. Met de realisatie van het MFC is een 
belangrijke kwaliteitsimpuls aan de leefbaarheid van het dorp Zuidoostbeemster gegeven.
Verder heeft de gemeente Beemster ISV2-subsidie ingezet om een viertal bodemprojecten te kunnen 
uitvoeren.

De gemeente Beemster wil de integrale, gebiedsgerichte aanpak van de stedelijke 
vernieuwingsopgave in de ISV3-periode continueren en legt hierbij focus opnieuw op het thema 
Versterken van de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen.



blz.2 van 2  

> juridische consequenties

Door het vaststellen van de ISV-3 notitie wordt voldaan aan de provinciale verordening ISV-3

> financiële consequenties

Geen.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks


