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Middenbeemster, 1 september 2020

Aan de raad

Nr. Aanduidinq van het stuk

Het bericht van het DB Vervoerregio Amsterdam aan de regioraad, beschikbaarheids-
vergoeding voor de OV-sector.

De terugblik op ALV HVC van 28 mei 2020.

De brief van het college, financieel compensatiepakket coronacrisis

De mail d.d. 9 juni 2020 van een inwoner over de optie dependance op het huidige
terrein van de basisschool en kinderopvang te Zuidoostbeemster.

De mail d.d. 9 juni 2020 van mevrouw Mors-Sweers over de optie dependance op het
huidige terrein van de basisschool en kinderopvang te Zuidoostbeemster.

6. De mail d.d. 10 juni 2020 van een inwoner over de optie dependance op het huidige
terrein van de basisschool en kinderopvang te Zuidoostbeemster.

De mail d.d. 10 juni 2020 van Schoolvrij voor een betere optie over de optie dependance
op het huidige terrein van de basisschool en kinderopvang te Zuidoostbeemster.

De mail d.d. 10 juni 2020 van de Stichting Sociale Databank Nederland over het
coronavirus.

De mail d.d. 10 juni 2020 van de heer Kastelein over de optie dependance op het huidige
terrein van de basisschool en kinderopvang te Zuidoostbeemster.

10. De mail d.d. 10 juni 2020 van een inwoner over de optie dependance op het huidige
terrein van de basisschool en kinderopvang te Zuidoostbeemster.

11. Het rapport van de Nationale ombudsman, Hindernisbaan zonder finisch - Wsnp.

12. De motie van de gemeente Kerkrade, afschaffing verhuurdersheffing

13. Het bericht d.d. 1 1 juni 2020 van de Vervoerregio Amsterdam, verder uitstel
aa nbested ing concessie Zaa nstreek-Waterland.
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Nr. Aanduidinq van het stuk

14. De mail d.d. 12 juni 2Q2O van ECIO, verbeteren inkomenspositie studenten met een
functiebeperking.

15. De mail d.d. 12 juni 2Q20 van Toiletalliantie, campagne hier moet je zijn

16. De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 12 juni 2020YrZW en GGD coronavirus

17 . De mail d.d. 12 juni 2020 van een inwoner over de optie dependance op het huidige
terrein van de basisschool en kinderopvang te Zuidoostbeemster.

18. De brief d.d. 15 juni 2020 van de Raad van State, uitstel uitspraak in beroepsprocedure
bestemmingsplan Herinrichting N243.

19. De brief d.d. 15 juni 2020 van SWDV Advocaten, dorpsontwikkelingsvisie van
Zuidoostbeemster.

20. De brief d.d. 16 juni 2020 van het college, uitkomsten meicirculaire 2020.

21 . De brief d.d. 16 juni 2020 met bijlagen van het college, verantwoording 2019 kwaliteit
omgevingsrecht en jaarverslag 2019 OD lJmond.

22. De mail d.d. 16 juni 2020 van Sportvisserij MidWest Nederland over de Regionale
Energie Strategie.

23. Het jaarverslag 2019-2020 van de Sportraad Purmerend

24. De brief d.d. 17 juni 2020 met bijlagen van college, verslag voortgang informatie- en
archiefbeheer.

25. De brief d.d. 18 juni 2020 van bewoners Zuidoostbeemster, aanbieding petitie en
handtekeningenactie TEGEN de dependance op het schoolplein.
(de petitie is op 18 junitijdens een externe informatiebijeenkomst aangeboden aan de
raadsleden die bij deze bijeenkomst aanwezig waren i.c. aan de plv voorzitter van de
gemeenteraad).

26. De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 19 juni 2020VrZW 'en GGD coronavirus.

27 . De brief d.d. 18 juni 2020 van het schoolteam van obs De Bloeiende Perelaar over een
dependance op het terrein van de basisschool.

28. De brief d.d.22juni 2020 van het college, Wet verplichte ggz, verkennend onderzoek op
het gemeentehuis.

29. De motie van de gemeente Edam-Volendam, wetvoorstelversterking decentrale
rekenkamers.

30. De brief d.d. 24 juni 2O2O van de gemeente Noordoostpolder, indienen motie tijdens ALV
VNG september 2020 met betrekking tot de Omgevingswet.

31. De motie van de gemeente Renkum, onhoudbaar (gemeentefinanciën)
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32 De brief d.d. 24 juni 2Q20 van de rekeningencommissie gemeente Enschede, voortgang
actie Stop de begrotingserosie.

33. De mail d.d. 24 juni 2020 van een inwoner over de optie dependance op het huidige
terrein van de basisschool en kinderopvang te Zuidoostbeemster.

34. De brief d.d. 25 juni 202Q van Vluchtelingenwerk Nederland ea,, voortgang campagne
#500kinderen.

35. De uitspraak d.d. 24 juni 2020 van de Raad van State in de beroepsprocedure
bestemmingsplan Herinrichting N243.

36. De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 26 juni 2020VrZW en GGD coronavirus

37 . De mail d.d. 26 juni 202Q van de Omgevingsraad Schiphol, Tienpuntenplan
Hinderbeperking.

38. De brief d.d. 29 juni 2Q20 van de heer D.J. van 't Veer, ontslagneming als
plaatsvervangend lid van de raadscommissie (commissielid).

39. De (vertrouwelijke) brief d.d. 30 juni 2020 van het college inzake de aanleg van een
bushalte ter hoogte van Purmerenderuveg 169 te Zuidoostbeemster.

40. De brief d.d. 30 juni 2020 van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), agenda regiegroep
MRA van 30 oktober, MRA werkplan en begroting 2021.

41. De motie van de gemeente Noordoostpolder, behoud autonome lokale
rekenkamerfuncties.

42. De brief d.d. 1 juli 2020 van het college, ontwikkelingen specialistische jeugdhulp in
Zaanstreek-Waterland.

43. De brief d.d. 1 juli 2020 van Gedeputeerde Staten NH, (positieve) zienswijze
herindelingsadvíes Beemster-Purmerend.

44. De motie van de gemeente Sint-Michielsgestel, stabieler gemeentefonds

45. De bestuurlijke nieuwsbrief d.d.3 juli202OYrZW en GGD coronavirus.

46. Het bericht d.d. 2 juli 2020 van de Vervoerregio Amsterdam, uitstel aanbesteding
concessie Zaanstreek-Waterland met 1Tz jaar.

47 . De memo d.d. 6 juli 2020 van het college, locatie tijdelijk gebouw basisscholen en
kinderopvang Zuidoostbeemster.

48. De brief d.d. 1 juli 2020 van Gedeputeerde Staten NH, uitkomsten bestuurlijk overleg 14
mei 2020 inzake het project N243 met de bijlage memo d.d. 2 juli 2020 van het college
inzake de uitspraak van de Raad van State in de beroepsprocedure bestemmingsplan
Herinrichting N243.
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49. De motie en brief d.d.2juli van de gemeente Steenbergen aan de Tweede Kamer,
zorgen uitrol 5G.

50. Het jaarverslag 20:19 van de Boerderijenstichting Noord-Holland

51. De motie van de gemeente Almelo, meer waardering zorgverleners

52. De motie van de gemeente Almelo, herverdeling gemeentefonds jackpot of lid op de
neus?

53. De motie van de gemeente Loon op Zand, opvang kinderen Griekse vluchtelingen-
kampen.

54. De afvalmonitor 2019 gemeente Beemster met aanbiedingsbrief d.d. 7 juli 2020 van het
college.

55. De brief d.d. 7 juli 2020 van het college, Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster

56. De memo d.d. I juli 2020 van het college, beantwoording vraag fractie D66 over het
ingekomen stuk, de brief van 8 mei 2020 van de Stichting Nekkerzoom inzake het
Hollenbergterrein Vredenburghweg.

57. De brief d.d. 9 juli 2020 van de GGD Zaanstreek-Waterland, impact coronapandemie

58. De bestuursmededeling d.d. I juli 2020 van het Recreatieschap Twiske-Waterland

59. De motie van de gemeente Brunssum, verhoging minimumloon naar € 14 per uur

60. De jaarverslagbrief 2019 gemeente Beemster van HVC.

61 . De brief d.d. 7 juli 2020 van het college, jaarverantwoording kinderopvang 2019.

62. De brief d.d. 16 juli 2020 van NWK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal
bankieren), oproep middelen vrijmaken voor financiële hulpverlening.

63. De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 17 juli 2020 VrZW en GGD coronavirus.

64. De brief d.d. 17 juli2020 van het Recreatieschap Twiske-Waterland, vastgestelde
ambitiedocument en nota van antwoord ingebrachte zienswijzen.

65. De brief d.d. 28 juli van de provincie NH, goedkeuring begrotingswijzigingen
natuuronderzoeken en aanleg twee 02 velden sportcomplex w ZOB.

66. Het concept verslag van de vergadering d.d. 2 juli 2020 van het AB VrZW

67. De brief d.d. 29 juni 2Q20 van het college, ondertekening Lokaal Sportakkoord
Purmerend en Beemster met als bijlage het sportakkoord.

68. De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 31 juli 2020VrZW en GGD coronavirus.
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69. De motie van de gemeente Papendrecht, verhuurdersheffing sociale huurwoningen

70. De motie van de gemeente Loon op Zand, financiën vanuit het Rijk.

71. De brief d.d. 25 juni 2020 (ingek 31 juli) van de provincie NH, informatie over de
voortgang en stand van zaken planning Omgevingsverordening NH2020.

72. De brief d.d. I juli2020 (ingek 22 juli) van het college, beantwoording vragen vanuit de
raadscommissie over de aanleg van twee 02 velden sportcomplex w ZOB.

73. De onderzoeksopzet d.d. juli 2020 van de rekenkamercommissie Purmerend-Beemster,
werelderfgoed Droogmakerij De Beemster.

74. De brief d.d. 4 augustus 2020 van de branchevereniging VHG ondernemers in groen,
oproep bezuinig niet op groen.

75. Het bestuurlijk bericht d.d. 7 augustus 2020 GGD coronavirus

76. De open brief d.d. 10 augustus 202Q van de portefeuillehouders participatie en Regionaal
Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland aan werkgevers, oproep werkgever pak de kansen om
kwetsbaar personeel vast te houden.

77. De brief d.d. 11 augustus 2020 (ingek 25 augustus) van het college, ovezicht declaraties
2019 collegeleden.

78. De brief d.d.12 augustus 2020van de provincie NH, beoordeling interbestuurlijk toezicht,
informatie- en archiefbeheer 201 9-2020.

De motie van de gemeente De Fryske Marren, bijstandsnorm

De motie van de gemeente Noordoostpolder van de ALV VNG, onderwijshuisvesting.

81. De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 14 augustus 2020VrZW en GGD coronavirus

82. De brief d.d.2l augustus 2020 van OD lJmond, vaststelling begroting 2021 en overzicht
ingediende zienswijzen.

83. De brief d.d.2l augustus 2020 van de provincie NH, toezending afschrift brief provincie
naar het ministerie van BZK over financiële weerbaarheid (NH) gemeenten.

79

80

Afdoeningsvoorstel:
Wij stellen u voor deze stukken voor kenn aan te nemen

C. Heerschop,

het raadspresidi van

/
n,

griffiervoorzitter
M
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