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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
1.
De Raad - conform bijgaand ontwerp-raadsvoorstel - voor te stellen een positieve zienswijze
naar voren te brengen over de ontwerp jaarrekeningen 2018, begrotingswijzigingen 2019
en de programmabegroting 2020 van Recreatieschap Twiske-Waterland.
2.
De onder 1 bedoelde zienswijze alvast aan het recreatieschap te versturen (onder
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad).
In te stemmen met bijgevoegde verkeersmaatregel inhoudende het met ingang van 9 juli 2019
plaatsen van verkeersborden G7 (verplicht voetpad) als genoemd in Bijlage I van het RVV 1990, aan
beide zijden van het voetpad langs de Bernardus Hollanderstraat en langs de Nicolaas Cromhoutlaan
ter hoogte van de kruising met de Rombout Hogerbeetsstraat te Middenbeemster.
1. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 vast te stellen;
2. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 te laten verzenden naar de Inspectie van het
Onderwijs;
3. Middels bijgaande conceptbrief de raad te informeren over de Jaarverantwoording
Kinderopvang 2018.
In te stemmen met bijgaande brief aan de raad waarin de raadsleden worden gewezen op de
zienswijzeperiode voor de ontwerp structuurvisie in het kader van CAH, corridor Amsterdam-Hoorn en
dat het college voornemens is een zienswijze in te dienen op deze ontwerp structuurvisie.
1. In te stemmen met de eindevaluatie Gladheidbestrijding (GHB) 2018 – 2019;
2. De eindevaluatie Gladheidbestrijding 2018-2019 ter kennisname aan de gemeenteraad te
versturen.
1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst IJmond en de raad voor te
stellen met de ontwerpbegroting in te stemmen.
2. Middels bijgevoegde brief met kenmerk 1479398 aan het Dagelijks Bestuur van
Omgevingsdienst IJmond een zienswijze kenbaar te maken waarin het besluit van de raad is
verwoord.
De raad voor te stellen de beleidsnota ‘Zonnepanelen in Beemster’ vast te stellen.

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

