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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
Met betrekking tot de voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG 2019 opgestelde agenda:
1. In te stemmen met de voorstellen aangaande agendapunten 3, 5a, 5b, 6, 7, 11 en 14;
2. Niet in te stemmen met voorstel aangaande agendapunt 8
3. Kennis te nemen van agendapunten 2,4,9,10a, 10b, 12 en 13.
4. De nagezonden motie van de gemeente Barneveld “Inzet Verhuurderheffing voor woningbouw
en verduurzaming woningbouwbezit woningcorporaties” wel te ondersteunen.
5. De nagezonden motie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug ‘Politiekorps op sterkte’ niet te
ondersteunen omdat de gemeente niet gaat over de arbeidsvoorwaarden van de politie.
6. De nagezonden motie van de gemeente Veldhoven “daken voor zonne-energie wel te
ondersteunen.
In te stemmen met bijgevoegde verkeersmaatregel inhoudende het met ingang van 2 juli 2019
aanbrengen van gele doorgetrokken strepen als genoemd in artikel 23, eerste lid, onderdeel g van
Bijlage I van het RVV 1990, ter hoogte van huisnummer Purmerenderweg 182a te Zuidoostbeemster.
1. In het Plan van Scholen 2019-2022 op te nemen een Protestant Christelijke basisschool, op
oecumenische grondslag, van de Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW).
2. Het Plan van Scholen 2019-2022 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
In te stemmen met bijgevoegde overeenkomst inhoudende het toewijzen van plaatsing van een
verlengde private aansluiting in de parkeerkoffer grenzend aan het Pieter Cortpad 2.
In te stemmen met bijgevoegde verkeersmaatregel inhoudende het met ingang van 2 juli 2019
aanbrengen van gele onderbroken strepen als genoemd in artikel 24, eerste lid, onderdeel g van
Bijlage I van het RVV 1990, aan één zijde van de Nicolaas Cromhoutlaan alsmede op de kruising van
de Nicolaas Cromhoutlaan en de Rombout Hogerbeetsstraat te Middenbeemster.
De grondexploitaties van De Keyser en De Nieuwe Tuinderij vast te stellen en aan de raad aan te
bieden ter vaststelling op 18 juni 2019.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele informatie kan men zich
wenden tot het gemeentehuis.

