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Middenbeemster, 30 april 2020

Aan de raad

Nr. Aanduidinq van het stuk

De mail d.d. 6 april2020 van de provincie Noord-Holland, woonagenda provincie

Noord-Hol I and 2020-2025.

De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 7 april2020VrAlV en GGD coronavirus

De brief d.d.7 april2020 van LVKK en LSA, positie dorpshuizen ca nav coronavirus.

De zienswijze 10 maart 2020 van een inwoner op de afwijking van het
bestemmingsplan voor het perceel Middenweg 192a.
Dit onderwerp komt terug bij de raad nu er zienswijzen zijn ingediend tegen het
ontwerp raadsbesluit.

De brief d.d. 7 april2020 van het college, plan van aanpak Omgevingsvisie,
gezamenlijke bijeenkomst gemeenteraden.

De begroting 2021 van de GGD Zaanstreek-Waterland met aanbiedingsbrief
Deze stukken worden geagendeerd voor het geven van een zienswiize.

De jaarstukken 2019 van de GGD Zaanstreek-Waterland met aanbiedingsbrief
Deze stukken worden geagendeerd voor het geven van een zienswiize.

De brief d.d. I april2O20 van LED's make a difference heropening regeling reductie

energieverbruik.

9. De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 9 april 2O20YrAlV en GGD coronavirus.

De jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland met
aanbiedingsbrief.
Deze stukken komen terug in het aangeboden voorstel aan de raad voor het geven
van een zienswijze op de begroting 2021 van de Veiligheidsregio.

2.

3.

4.

5

6

7

I

10

De begroting 2021 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland met
aanbiedingsbrief.
Deze stukken zijn geagendeerd voor behandeling in de commissievergadering van
12 mei2020.

11



Nr. Aanduidinq van het stuk

12. De mail d.d. I april2Q20 van Muziekschool Waterland, online in beeld

13. De mail d.d. 10 april 2020 van Let's talk about tech mbt 5G en gezondheid

14. De verklaring d.d. 13 april 2020 van de actiegroep 5G, het Gooi zegt nee

15. De mail d.d. 14 april2020 van de Stichting Echt Scheiden Zonder Schade

16 De brief d.d. 16 april2020 van het college, definitieve versie MRA Agenda 2.0 met
bijlagen.

17. De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 14 april202Q YrZW en GGD coronavirus.

18 De brief d.d. 14 april 2020 van het college, overzicht stand van zaken Wvg
Zuidoostbeemster.

19.

20

22

De financiële stukken van het recreatieschap Twiske-Waterland, jaarstukken,

begrotingswijziging en begroting.
Deze stukken worden geagendeerd voor het geven van een zienswiize.

De brief d.d. 15 april 2020 van de provincie Noord-Holland, goedkeuring
beg rotingswijzig i ng voozieningen huisvesting ondenrijs.

21. De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 16 april 2020V:ZW en GGD coronavirus

De brief d.d. I april2020 (ingekomen 16 april 2020) van het college, voortgang
fusieproces.

De jaarstukken 2019 van de Vervoerregio Amsterdam
Deze stukken zijn ter kennisname.

De brief d.d. 16 april2020 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, reactie op de
brief van de heer Schagen over het fusieproces met bijlagen.

De ingekomen gezamenlijke inspraakreactie d.d. 16 april2020 van de Stichting
Beemstergroen, Stichting Nekkerzoom en Stichting Behoud Waterland op de concept
Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster.
Bij het voorstel tot het vaststellen van deze visie zal het college via een Nota van
lnspraak aan de raad een voorstel doen voor een reactie op deze inspraak.

26 De brief d.d. 14 april2020 van bewoners van de Volgerweg, inspraakreactie op de
concept Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster, tevens aanmelding voor het
spreekrecht in de commissievergadering van 19 mei 2020.
Bij het voorsteltot het vaststellen van deze visie zal het college via een Nota van
lnspraak aan de raad een voorstel doen voor een reactie op deze inspraak.

De brief d.d. 16 april2020 van SWDV Advocaten, inspraakreactie op de concept
Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster.
BI het voorsteltot het vaststellen van deze visie zal het college via een Nota van
lnspraak aan de raad een voorstel doen voor een reactie op deze inspraak.

23.

24.

25.

27
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Nr.

28.

29.

30.

Aanduidinq van het stuk

De brief d.d. 17 april 2Q2Q van het college, voortgang tijdelijke ondersteuning
ondernemers en zzp-ers, Tozo regeling.

Het jaarverslag 2019 van de Functionaris Gegevensbescherming

De brief d.d. 20 april202Q van burgemeester en wethouders van Purmerend met
bijlagen, inspraakreactie op de concept Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster
Bij het voorsteltot het vaststellen van deze visie zal het college via een Nota van
lnspraak aan de raad een voorstel doen voor een reactie op deze inspraak.

De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 21 april2020VrZW en GGD coronavirus.

De mail d.d. 21 april2020 van de Nationale Boomfeestdag

De brief d.d. 22 april 2020 van diverse (landelijke) instanties, oproep laat de jeugd

weer buiten kunst maken.

De brief d.d.22 april2020 van de Stichting Lobby Lokaal, tegenmacht digitale
democratie.

De mail d.d. 19 april 2020 van het Nationaal Platform Stralingsrisico's mbt 5G en
gezondheid.

De mail d.d. 20 april202O van de Stichting Leven met de Aarde, samenwerken in en
na corona tijd.

De subsidiestaat 2020 gemeente Beemster

De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 24 april2020VrZW en GGD coronavirus.

Op voorstel van de fractievoorzitter van de WD heeft het raadspresidium (in meerderheid)
besloten de ingekomen stukken nummer 24 (inzake de brief van de heer Schagen over het
fusieproces) te agenderen in de raadsvergadering van 12 mei 2020 voor een politieke

bespreking. Hiervoor heeft de voorzitter dit als agendapunt toegevoegd aan de raadsagenda
van 12 mei 2020.

Afdoeningsvoorstel:
Het raadspresidium stelt de raad voor om de andere ingekomen stukken voor kennisgeving
aan te nemen met inachtneming van de kanttekeningen die daarbij in dit voorstel zijn
gemaakt.

H.C. Heerschop,
voorzitter

31. De brief d.d.21 april2O20 van het college, financiering contractanten en PGB Covidl9

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

n,

het raadspres
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