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Opening / mededelingen / actualiteiten
Corona update:
Het is rustig in het dorp. Weinig klachten. Horeca ondernemers hopen weer aan
de slag te kunnen.
Afschalen zorgt voor problemen, lastig organiseren muziekonderwijs. Scholen
en kinderopvang lopen.
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Besluitenlijst college B&W van 12 mei 2020 (nr. 19)
1. Vastgesteld.
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Uitnodigingen
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Beantwoording vragen raadslid Breij over anoniem melden handhavingsverzoek
1. In te stemmen met voorgestelde beantwoording op de vragen van raadslid
Breij over anoniem melden handhavingsverzoek.
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Begroting 2021 Waterlands Archief
1. Het college vraagt de raad in te stemmen met de zienswijze betreffende de
begroting 2021 en jaarstukken 2019 van het Waterlands Archief.
2. Het college vraagt de raad in te stemmen met de zienswijze betreffende de
gewijzigde begroting 2020 van het Waterlands Archief.
3. In te stemmen met de gemeentelijke bijdragen 2021-2024 en deze ter
instemming voor te leggen aan de gemeenteraad.

6

Beleidsplan Openbare Verlichting 2020-2028
1. In te stemmen met het Beleidsplan Openbare Verlichting 2020-2028.
2. Aan de raad voor te leggen om het Beleidsplan Openbare Verlichting
2020-2028 vast te stellen.
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Jaarstukken 2019
1. Het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 245.769 nadelig.
2. Conform voorstel resultaatbestemming het niet bestede budget in 2020
weer beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 398.231.
3. Van het overgehevelde budget van € 398.231 een bedrag ad € 237.098 in
de reserve duurzaamheid te storten.
4. Het totaal van het rekeningresultaat en de resultaatbestemming
ad € 644.000 te onttrekken aan de algemene reserve.
5. De jaarstukken 2019 ter vaststelling aan te bieden aan de Raad.
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Jaarstukken Recreatieschap Twiske-Waterland
1. Bijgevoegd raadsbesluit, raadsvoorstel en zienswijze ter besluitvorming
voor te leggen aan de gemeenteraad.
2. De raad vragen in te stemmen met de zienswijze en deze te versturen naar
het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland.
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Notitie Tiny Houses
1. In te stemmen met bijgevoegde notitie Tiny Houses en deze te verzenden
naar de raad.
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Variantkeuze horecaontwikkeling Terras aan de Breek
1. De gemeenteraad in het kader van de anterieure overeenkomst twee
ontwikkelvarianten voor te leggen, en daarbij voor te stellen om te kiezen
voor de meest uitgebreide variant (Basis Plus);
2. De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de financiële
gevolgen van de gekozen ontwikkelvariant;
3. De gemeenteraad, in het geval gekozen wordt voor de Basis Plus-variant,
toestemming te vragen om met de initiatiefnemer een lening van
€ 87.544,- aan te gaan.
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Alternatieve vorm participatie Transitievisie Warmte i.v.m. coronamaatregelen
1. In te stemmen met voorstel en het versturen van de RIB over alternatieve
wijze raadsparticipatie Transitievisie Warmte;
2. In te stemmen met voorstel over alternatieve wijze bewonersparticipatie
Transitievisie Warmte.
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Concept hoofdlijnen uitvoeringsplan Participatiewet
1. In te stemmen met de concept hoofdlijnen uitvoeringsplan Participatiewet.
2. De concept hoofdlijnen uitvoeringsplan Participatiewet ter discussie aan de
raad voor te leggen om richting te bepalen*.
*Bij voorkeur tijdens de BO sessie van donderdag 11 juni 2020.
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Verantwoording ENSIA audit 2019 over de basisregistraties BAG, BGT en BRO
1. In te stemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie voor Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO);
2. De uit de ENSIA tool gegenereerde rapportages BAG, BGT en BRO vast te
stellen.
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Zienswijze begroting 2021 GGD Zaanstreek-Waterland
1. Aan de gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven
op de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD
Zaanstreek-Waterland.
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Zienswijze jaarstukken 2019 GGD Zaanstreek-Waterland
1. Aan de gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven
op de jaarstukken 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD
Zaanstreek-Waterland.
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Rondvraag
-

Vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2020
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