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Opening / mededelingen / actualiteiten
Bespreekpunt steunfonds Sportverenigingen

Besproken. Voorstel aanbieden via een collegevoorstel.
Er is een nieuwe wijkagent: Dwight Baas, versterkt Jeroen Zonneveld.
Covid-19 update

Rustig verloop openbare orde.
Zelfde beeld als vorige week en landelijk: drukte neemt toe, soms op de grens.
Wordt in de gaten gehouden
4 en 5 mei goed verlopen. 5 mei rustig. 4 mei herdenking per video en 3 x in
Landsmeer, Den Ilp en Purmerland
Nieuwe noodverordening vanaf 11 mei. Ook nieuwe aanwijsbesluiten met meer
ruimte voor publiek. In Landsmeer: openstelling parkeerterreinen Twiske,
bruggen en sluizen weer open (wordt nog afgestemd in VrZW en met
waterschap)
Veel aandacht naar implementatie maatregelen onderwijs, kinderopvang, sport,
contactberoepen etc. Horeca en evenementen aandachtspunten. Zorg bij
sportscholen.
Crisisorganisatie bouwt af naar projectorganisatie die implementatie ter hand
neemt. Portefeuillehouders bestuurlijk in de lead.
Ambtelijke organisatie en raad bereidt zich voor op fysieke aanwezigheid.
Dorpshuizen Landsmeer en Den Ilp hebben veel vragen over wat/wanneer weer
mag starten, welke maatregelen zij moeten treffen et cetera
Dat geldt ook voor de (daar) repeterende muziek- en zangverenigingen

Vrouwen van Nu mist de gezamenlijke activiteiten en uitjes ontzettend. Hebben
van hun bond het advies gekregen om pas de activiteiten vanaf oktober te
starten
In de Keern en Jonkerhof lijkt het onder controle.
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Besluitenlijst college B&W van 28-4-2020 (nr. 18) en 30-4-2020 (nr. 18A)
1. Vastgesteld.
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Uitnodigingen
- Uitnodiging 5G webinar op 25-5-2020.
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1e Begrotingswijziging 2020 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
IJmond
1. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de 1e
Begrotingswijziging 2020 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
IJmond en dit te verwoorden in de bijgevoegde concept zienswijze.
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Begraafwens voor algemeen graf te begraafplaats Landsmeer
1. In te stemmen met voorgesteld advies om niet af te wijken van de
beheerverordening algemene begraafplaatsen 2010.
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Notitie aanvulling bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer regio
Zaanstreek-Waterland
1. de raad voor te stellen de ‘Notitie aanvulling bodemkwaliteitskaart en nota
bodembeheer regio Zaanstreek-Waterland’ per 26 juni 2020 vast te stellen;
2. een week voor vaststelling van de notitie het voorgenomen besluit bekend
te maken.
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Concept-Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid
1. Akkoord te gaan met de concept Regionale Energie Strategie NoordHolland Zuid (RES NHZ), onder voorbehoud van wensen en bedenkingen
van de raad, inhoudende:
- Het aanbod van de RES-regio NHZ om 2,7 terawattuur bij te dragen aan
de landelijke opgave van 35 terawattuur hernieuwbare energie in 2030;
- De kaart met globale zoekgebieden voor grootschalige wind- en zonneenergie;
2. De onderdelen die specifiek van toepassing zijn voor de deelregio
Zaanstreek-Waterland - vast te stellen namelijk:
- De basisinzet van de regio Zaanstreek-Waterland bedraagt met een target
van 0,43 terawattuur en wordt gerealiseerd langs de volgende lijnen:
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* Zon op alle bestaande grote(re) daken;
* Zon op uitgeefbare – niet in gebruik genomen – gronden van
bedrijventerreinen;
* Zon boven grote parkeerplaatsen
* Bestaande en aangevraagde zon- en windprojecten;
- De zoekgebieden voor extra wind- en zonne-energie in de regio
Zaanstreek-Waterland zijn:
* Zon op de Bukdijk (Marken, gemeente Waterland);
* Wind bij de Nes (Marken, gemeente Waterland);
* Zon en wind langs A7, A8 en A10 (geluidsschermen en middenberm);
* Zon en wind in het Noordzeekanaalgebied (gemeente Zaanstad);
- De tekst e. n kaart zoals opgenomen in hoofdstuk 8:Regio ZaanstreekWaterland;
3. Akkoord te gaan met de Raadsinformatiebrief inzake Concept-RES NHZ en
deze aan te bieden aan de raad.
8

Periodieke hotspot monitor
1. In te stemmen met de periodieke hotspot-monitor 2020.
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Mandaat en machtiging voor beleidsmedewerker A Juridische Zaken (JZ)
1. Mandaat te verlenen aan beleidsmedewerker A van JZ voor afwijzing
handhavingsverzoek.
2. Machtiging te verlenen aan beleidsmedewerker A van JZ voor sluiting
handhavingsdossier.
3. Mandaat te verlenen aan beleidsmedewerker A van JZ tot het doen van een
vooraankondiging last onder dwangsom.
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Concept jaarstukken 2019, concept jaarverslag 2019 en Ontwerpbegroting
2021 Omgevingsdienst IJmond
1. De gemeenteraad te adviseren om in te stemmen met de
‘Ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst IJmond’ en bijgevoegde
zienswijze aan te bieden aan het Algemeen Bestuur van de
Omgevingsdienst IJmond.
2. De jaarstukken 2019 en jaarverslag 2019 Omgevingsdienst IJmond ter
kennisname te sturen naar de gemeenteraad.
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Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland 2021
1. De gemeenteraad te adviseren om bijgevoegde zienswijze betreft de
ontwerpbegroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021 aan te
bieden aan het Algemeen Bestuur.
2. Bijgevoegde zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Rectificatie van de rechthebbende van het opstalrecht voor het clubgebouw van
Volkstuinvereniging Vlijtigveld
1. Instemmen met de rectificatie.
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Raadsinformatiebrief proces monumentenbeleid
1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het proces voor
het monumentenbeleid en deze te verzenden naar de raad.
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Raadsinformatiebrief beantwoording diverse vragen VVD
1. In te stemmen met de raadinformatiebrief en deze te verzenden naar de
raad en de fractie van de VVD.
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Protocol videobellen en online vergaderen
1. In te stemmen met het protocol videobellen en online vergaderen;
2. In te stemmen met het dynamische karakter van het protocol waarbij
aanpassingen/wijzigingen binnen het protocol niet voorgelegd hoeven te
worden aan het college.
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Rondvraag

26 mei a.s. gaat het college weer fysiek vergaderen in commissiekamer of bij
ambtelijke begeleiding in de raadzaal.

Vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2020

Dennis Straat

Sabine van Geffen

burgemeester

secretaris
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