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Middenbeemster, 1 4 januari 2020

Aan de raad

Nr. Aanduidinq van het stuk

De brief d.d. 3 december 2019 van het college, nieuw contract leerlingenvervoer
In de commrssie van 11 februari 2020 wordt het raadsvoorstel voor de
kre d i etve rstre kki ng g e ag e n d e e rd.

De brief d.d. 3 december 2019 van het college met bijlage, zoeklocaties dependance
obs De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang en bewonersavond van
12 december 2O19.

Dit onderwerp ls geagendeerd voor behandeling in de commissie van 21 januari 2020.

Het werkplan 202Q van het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland

De brief d.d. 10 december 2019 van het college, benoeming gemeentesecretaris

De brief d.d. 10 december 2Q19 van het college, vaststelling concept
dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster en inspraakprocedure.
Dit onderwerp komt terug in de commissie.

De brief d.d. 9 december 2019 (in afschrift) van het ministerie van OCW, besluit op

Plan van Scholen 2020-2023.

De kadernota 2021 van het Recreatieschap Twiske-Waterland met aanbiedingsbrief
Deze nota wordt in de commrssre van 11 februari 2020 geagendeerd met een
raadsvoorstel voor het geven van een zienswiize.

Het Rapport (meerdere) problemen van kinderen in de thuissituatie van de
Kinderombudsman inzake et aanbiedingsbrief en brochure.

Mails met bijlagen van bewoners van de Purmerenderweg en het Noorderpad over
een dependance voor obs De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang in plan De

Nieuwe Tuinderij-Oost.
Dit onderwerp is geagendeerd voor behandeling in de commissie van 21 ianuari 2020.

De brief d.d. 1 1 december 2019 (in afschrift) van burgemeester Van Beek, verzoek om

ontslag per 1 april 2020.
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Nr. Aanduidinq van het stuk

16. De brief d.d. 17 december 2019 van het college, aansluiting GGD Zaanstreek-
Waterland bijde werkgeversvereniging voor niet-gemeenten van de VNG.
Dit onderwerp is geagendeerd voor behandeling in de commrssre van 21 ianuari2020.

17. De brief d.d. 17 december 2019 van het college, aansluiting Waterlands Archief bij de
werkgeversvereniging voor niet-gemeenten van de VNG.
Dit onderwerp is geagendeerd voor behandeling in de commlssre van 21 ianuari 2020.

18. De brief d.d. 17 december 2019 van het college, stikstofdossier

19 Het gespreksverslag van de evaluatie van de Beemster Feestweek 2019 met
aanbiedingsbrief d.d. 17 december 2019 van het college.

20. De mail d.d. 18 december 2Q19 van Let't Talk About Tech inzake 5G en gezondheid

De brief d.d. 18 december 2Q19 van het college, ontwikkelvarianten
dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster
Dit onderwerp is voor een opiniërende bespreking geagendeerd voor de commissie
van 21 januari 2020.
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De motie van de gemeente Almelo, trap op trap af Gemeentefonds

De kaderbrief 2021 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De brief d.d. 3 december 2019 (ingekomen 23 december) van het college met bijlage,
reactie Vervoerregio Amsterdam op de ingebrachte adviezen Programma van Eisen

concessie Zaanstreek-Waterland.

De motie van de gemeente Montferland, trap op trap af

De brief d.d. 20 december 2019 van de provincie Noord-Holland, financieel
toezichtregime 2020

De brief d.d. 23 december 2019 van de provincie Noord-Holland, goedkeuring

belastingverordeninge n 2020.

De mail van de stichting ElektroHyperSensitiviteit inzake 5G en gezondheid.

Het onderzoeksrapport Uitvoering Wmo 2015 van de rekenkamercommissie
Purmerend-Beemster.
Dit rapport wordt in de commrssre van 11 februari 2020 geagendeerd voor
behandeling. Op 20 januari2020 is over dit rapport een beeldvormende bijeenkomst
voor beide raden gezamenlijk.

De mail d.d.zjanuari 2020 van een burger over de lancering van de website van de

Partij voor de Bomen.

De mail d.d. 3 januari 2020 mel bijlagen van de groep verontruste bewoners inzake de
bouw dependance obs De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang in plan De

Nieuwe Tuinderij-Oost.
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Dit onderwerp is geagendeerd voor behandeling in de commrssie van 21 januari 2020.

De mail d.d. 5 januari 2020 met bijlage van inwoners inzake de beroepsprocedure bij

de Raad van State tegen het bestemmingsplan Herinrichting N243.

De mail d.d. 5 januari 2020 van de Stichtingen Nekkerzoom en Beemstergroen over
de ontwikkelvarianten voor de dorpsontwikkelingsvisie Zu idoostbeemster.
De mailrs feyens gericht aan het college en is een reactie in het kader van de lopende
participatieprocedure bijd¡t onderwerp. Dit onderwerp is voor een opiniërende
bespreking geagendeerd voor de commissie van 21 januari 2020.

De mail d.d. 7 januari 2020 van een burger inzake 5G en gezondheid

De brief d.d. 16 december 2019 (ingekomen bij de raad 7 januari 2020) van de Raad
van State inzake de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Herinrichting
N243.

36. Motie gemeente Achtkarspelen met bijlagen, afschaffing verhuurdersheffing.

De brief d.d. 7 januari 2020 van de Raad van State met bijlage inzake de
beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Herinrichting N243.

De brief d.d. I januari 2020 van de gemeenteraad aan de Raad van State, verzoek om
uitstel beantwoording vraag aan de raad in beroepsprocedure tegen het
bestemmingsplan Herinrichting N243.
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Afdoeningsvoorstel:
- 1,2,5,7,9Um14,

16, 17, 21, 29, 31

en 33

19

32,35,37 en 38

Het ondenryerp komt terug in de commissie. Voor dit moment kan
volstaan worden met het kennisnemen van deze stukken.

Agenderen voor bespreking in de commissie van 11 februari 2020
(op verzoek van de fractie PvdA/Groenlinks).

Agenderen voor bespreking in de commissie van 11 lebruari 2020
met het verzoek aan het college om de raad van advies te
voorzien.

Andere stukken Voor kennisgeving aannemen

raads m n

/1

A.J.M. van Beek,
voorzitter

rman,
griffier
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