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De brief d.d. 18 februari 202Q van het raadspresidium, terugmelding naar aanleiding
van door insprekers in de raadscommissie benoemde problemen bij te volgen RO

procedures / dienstverlening.
De brief d.d. 18 februari 202Q van het college over en met het verslag leerplicht en

RMC 201812019.
De brief d.d. 18 februari 2020 van het college over en met het Plan van Aanpak
implementatie Omgevingsvisie met toelichting.
De motie gemeente van de Edam-Volendam over de evaluatie van de MRA.

De brief d.d. 20 februari 2020 van het bestuur IVN Twiske en vogelwerkgroep IVM

Twiske over overnachten in Het Twiske.
De brief d.d. 2l februari 2020 van Dekmantel, position paper Het Twiske en Lente

Kabinet, balans tussen natuur en recreatie.
De motie van de gemeente Hilvarenbeek, onderzoek effecten uitrol 5G netwerk.

De brief d.d. 24 februari 2020 van RLG Nederland, verzoek tot het beschikbaar stellen

van een locatie voor Real Life Gaming.
Deze brief rs fevens gericht aan het college en bii het college in behandeling.
De brief d.d. 25 februari 2020 met bijlage van het college, voorgenomen verkoop
g roenstroken Noorderpad.
Via deze brief zijn de raadsleden in de gelegenheid geweesf om (voor 10 maart)

eventuele wensen of bedenkingen over dit voornemen kenbaar te maken.

Er zijn alleen positieve zienswijzen ingekomen.
De brief d.d. 25 februari 2020 van het college, beantwoording van de vraag over de

meeropbrengst van de WABO legesinkomsten in relatie tot het uitgangspunt van

kostendekkendheid.
De brief d.d. 25 februari 2O2O van het college over en met het rapport uitkomsten
regionale omnibusenquête Beemster 2019.
De brief d.d. 25 februari 2020 van het college; âanpâk reserve Verenigingen van

Eigenaren in WOZ waardebepaling.
De brief d.d. 25 februari 2020 van het college met bijlage, beantwoording vraag fractie

BPP over de afdoening van zienswijzen op de ontwerp structuurvisie Corridorstudie
Amsterdam-Hoorn.
De brief d.d. 25 februari 2020 van de gemeenteraad van Enschede, stop de

begrotingserosie als gevolg van de decentralisaties.
De kadernola 2021 Omgevingsdienst lJmond.
De motie van de gemeente Drechterland, financiële bijdrage Rijk voor invoering

2

3

4
5

6

7

I

I



17

18.

19.

20.
21.
22.

38.
39.

40.
41.

23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

Nr. Aanduiding van het stuk

Omgevingswet.
Het jaarplan 2Q20 en jaarverslag 2019 van de rekenkamercommissie Purmerend-

Beemster.
De brief d.d. 3 maart 2020 van het college, ontwikkelingen coronavirus.
De motie van de gemeente Waadhoeke, afschaffen verhuurdersheffing.
De motie van de gemeente Zandvoort, opheffen verhuurdersheffing.
De 5G-krant, editie 1 d.d. 6 maart 2020.
De brief d.d. 6 maart 2Q20 van de heer Van Damme, toezending in afschrift van zijn

brief aan de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland over de

benoemingsprocedure voor de functie van waarnemend burgemeester van Beemster.

De mailing d.d. 6 maart 2020 van Per Saldo over een solide pgb.

De mailing d.d. 7 maart 2020 van Eerlijk over Straling, 5G en gezondheid.

De agenda en stukken van de bijeenkomst MRA Raadtafel van 24 maart a.s.

In verband het coronavirus is deze biieenkomst geannuleerd.

De brief 9 maart 2Q20 van mevrouw Lammers, ontslagneming als plaatsvervangend lid
van de raadscommissie namens de fractie WD.
De mail d.d. I maart 2Q20 van de gemeentesecretarissen van Wormerland en

Oostzaan over en met de definitieve versie van het zelfevaluatierapport Over
gemeenten.
De brief d.d. I maart 2020 van het college, beantwoording vragen fractie WD over

toezicht WMO door de GGD Amsterdam.
De brief d.d. 10 maart 2020 van het college, belastingaanslagen en WOZ, uitgestelde

beschikkingen woningen en niet woningen.
De brief d.d. 11 maart 2020 van de provincie Noord-Holland, goedkeuring begroting

2020 en financiële positie gemeente.
De brief d.d. I maart 2020 van de Stichting Beemstergroen en de Stichting

Nekkerzoom over de voorkeursvariant van de dorpsontwikkelingsvisie
Zuidoostbeemster.
De brief d.d. 12 maart 2Q20 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en GGD

Zaanstreek-Waterland, landel ijke maatregelen coronavirus.
De brief d.d. 17 maart 2020 van het college met bijlage, samenwerkingsverklaring
aanpak van asbestdaken.
De brief d.d. 1 7 maart 2020 van het college, Beemster Sportakkoord.
De brief d.d. 17 maart2020 van het college over en met het plan van aanpak

Transitievisie Warmte Beemster en Purmerend.
De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 17 maar|2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland, coronavirus.
De noodverordening COVID-19 en het aanwijzingsbesluit versie 16 maart 2020 van de

Veilig heidsreg io Zaanstreek-Waterland.
De mail d.d. 17 maart 2020 van Mantelzorgelijk, hulplijn.
De mail d.d. 13 maart 2020 van Stop5Gnl, kort geding tegen de Nederlandse overheid

inzake 5G en gezondheid.
De brief d.d. 17 maart 2020 van het college, verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

De brief d.d. 18 maart 2020 van de Raad van State, nadere ingediende stukken

beroepsprocedure bestemmingsplan Herinrichting N243.
De brief d.d. 18 maart 2020 van de commissaris van de Koning in de provincie Noord-

Holland, toezending besluit benoeming waarnemend burgemeester van Beemster.

De brief ingekomen 19 maart 2020 van Milieudefensie, biomassa installaties en de

warmtetransitievisie.
Een zienswijze van inwoners op het ontwerp besluit om af te wijken van het
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bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor de realisatie van een bedrijfsgebouw en het
(ver)plaatsen van depots ten behoeve van het agrarisch (hulp)bedrijf op het perceel

Middenweg 192a.
Dit onderwerp komt terug bij de raad nu er een zienswijze is ingediend tegen het
ontwerp besluit.
De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 2O maar|2O20 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland, coronavirus.
De brief d.d. 20 maart 202Q van Bouwend Nederland, invloed COVID-19 op bouw en
infraprojecten.
De brief d.d. 20 maart 2020 van de Raad van State, zitting beroepsprocedure
bestemmingsplan Herinrichting N243.
De brief d.d. 23 maart 2Q2O van de Raad van State, nadere ingediende stukken
beroepsprocedure bestemmingsplan Herinrichting N243.
De brief d.d. 23 maart 2020 van de provincie Noord-Holland, goedkeuring van diverse

begrotingswijzigingen.
De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 24 maart2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland, coronavirus.
Het bestuurlijk bericht d.d.24 maart 2020 van burgemeester Van Beek, eerste
besmetting coronavirus in Beemster.
De brief d.d.24 maart 2020 van het college over en met de verantwoordings-
rapportages BAG, BGT en BRO 2019.
De brief d.d. 25 maart 2020 van het college, economische visie Beemster-Purmerend.
De brief d.d. 24 maart 2020 van het college, lokale noodmaatregelen in het kader van

de coronacrisis.
De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 26 maart 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland, coronavirus.
De brief d.d.25 maart 2020 van het college, beantwoording vragen over de VNG

visitatiecom missie jeugdzorg.

De noodverordening COVID-19 en het aanwijzingsbesluit versie 26 maar|2020 van de

Veilig heids regio Zaanstreek-Waterland.
De nieuwsupdate coronavirus voor raadsleden Beemster d.d. 30 maart 2020.
Het artikel van de heer Cloosterman inzake windenergie versus kernenergie.
De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 31 maart 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland, coronavirus.
De brief d.d. 25 maart 2020 van het college, omgevingsvergunning bouw woning

Westdijk 40a
De brief d.d. 25 maart 2020 van het college, vaststelling concept Dorpsontwikkelings-
visie Zuidoostbeemster en inspraakprocedure.
De brief d.d. 31 maart 2020 van de fractie Lokaal Belang van de gemeente Barneveld

over het proces Regionale Energie Strategie.
De brief d.d. 1 april2O20 van de Stichting Vluchteling c.a. over actie #500 kinderen

Griekenland.
Het bericht d.d. 1 april2O2O van Dorpswerk Noord-Holland, dorpshuizen in zwaar weer
door maatregelen corona.
De brief d.d. 2 april 2020 van de gemeente Beesel aan het ministerie van BZK,

suppletie uitkering ruiming explosieven WOll.
De bestuurlijke nieuwsbrief d.d. 3 april 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland, coronavirus.
De noodverordening COVID-19 en de aanwijzingsbesluiten versie 3 april2020 van de
Veilig heids regio Zaanstreek-Waterland.
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Afdoeningsvoorstel:
1. Op verzoek van de fractie BPP stellen wij u voor ingekomen stuk 61 (verleende

omgevingsvergunning bouw woning bij Westdijk 40a) te agenderen voor bespreking in de

eerstvolgende comm issievergadering.

2. Bij ingekomen stuk 63 (brief fractie Lokaal Belang gemeente Barneveld) heeft de fractie
BPP de raad voorgesteld om ook uitstel te bepleiten voor het proces Regionale Energie

Strategie.
Bij ingekomen stuk 35 (plan van aanpak Transitievisie Warmte Beemster-Purmerend), 40

(verduurzaming van gemeentelijk vastgoed) en 53 (economische visie Beemster-

Purmerend) heeft de fractie PvdA/GroenLinks voorgesteld aan de processen een

kaderstellende discussie in de raad toe te voegen.
De reactie van het college op deze voorstellen volgt nog. Wij stellen u voor deze reactie af

te wachten en in de raadsvergadering hierover een besluit te nemen.

3. De andere stukken voor kennisgeving

het raadsp tum Beemster,

Heerschop,
rzitter
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