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Opening / mededelingen / actualiteiten
Kennismaking met de nieuwe griffier; Saskia van Dijk

Corona update
- Hemelvaartsdag bijzonder druk in 't Twiske. Geen incidenten maar wel
vastgesteld dat de oproep "vermijd drukte" niet het gewenste effect had.
- Minister-president doet oproep om kinderen en jongeren te betrekken bij
inrichting samenleving na Corona. Lokale invulling daarvan is aandachtspunt.
- Versoepeling maatregelen per 1 juni loopt (update vanuit portefeuilles)
- In VrZW wel zorg over oplopen besmettingen door drukte en versoepelingen
omdat de factor R rond de 1 schommelt in NL.
- In het kader van opsporen, controleren en isoleren is het in de VrZW
aandacht gevraagd voor hoe we onze vrijwilligers, ondernemers, bewoners, etc
kunnen inzetten om mogelijke besmettingen waar te nemen. Daarnaast kan zo
iemand ook een eventuele thuisisolatie begeleiden. Vraag om na te denken hoe
dit vorm gegeven kan worden (naast het reguliere zorgsysteem).
Benaderd door o.a. Dorpshuis Wapen van Landsmeer over de nieuwe
maatregelen ter zake de 30 personen als maximum per gebouw. Is het
mogelijk om per zaal max. 30 personen te realiseren.
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Besluitenlijst college B&W van 19-5-2020 (nr. 20) en 20-5-2020 (nr. 20a)
1. Vastgesteld.
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Uitnodigingen
-
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Fusie OPSPOOR bestuur
1. In te stemmen met een positief advies voor een fusie tussen OPSO en
SPOOR tot OPSPOOR;
2. In te stemmen met de aan het College van bestuur verwoorde brief.
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MRA verantwoording 2019 en gezamenlijke zienswijze MRA-ZaWa
1. Kennis te nemen van de MRA Verantwoording 2019.
2. In te stemmen met de gezamenlijke MRA-ZaWa reactie.
3. De raadsinformatiebrief, de MRA verantwoording 2019 en de gezamenlijke
MRA-ZaWa reactie, te versturen naar de raad.
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beslissingen op bezwaar tegen verkeersbesluit laadpaal
1. Twee van de drie bezwaren tegen het verkeersbesluit ontvankelijk en
gegrond te verklaren en de betreffende beslissingen op bezwaar te
ondertekenen.
2. Één van de drie bezwaren tegen het verkeersbesluit niet ontvankelijk te
verklaren en de betreffende beslissing op bezwaar te ondertekenen.
3. Intrekking van het verkeersbesluit van 29 oktober 2019 (VB2019-021) en
afwijzing van de aanvraag voor deze locatie.
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Vast te stellen “Regeling inrichting thuiswerken”
1. De regeling inrichting thuiswerken vast te stellen.
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Raadsinformatiebrief ontwikkelingen Jeugdwet
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief ‘ontwikkelingen Jeugdwet’ en
deze te verzenden naar de raad.
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Rondvraag
-
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