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De brief d.d. 15 juni 2016 over de gewijzigde procedure aanbesteding
herontwikkeling gemeentehuis Beemster.
De wijziging is besproken in de werkgroep Huisvesting waarin de raadsfracties zijn
vertegenwoordigd. De werkgroep staat achter de wijziging. De gewijzigde procedure
is inmiddels in uitvoering.

De (gezamenlijke) zienswijze d.d. 16 juni 2016 van de Stichting Beemstergroen, de
Stichting Behoud Waterland en de stichting Nekkerzoom op het terinzage gelegde
ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning voor woningbouw
in het plangebied "Appels en perenpad" van De Nieuwe Tuinderijte
Zuidoostbeemster. De afdoening van deze zienswijze is en wordt gedaan door het
college.

De brief d.d.27 juni 2016 van wethouder Zeeman als antwoord op een vraag vanuit
de commissie over overlast van stuifzand door het braakliggende (woningbouw)
terrein van de voormalige Spelemei.

De brief d.d. 4 juli 2016 van wethouder Butter over de stand van zaken vorming
woningmarktregio.

De brief d.d. 5 juli 2016 van wethouder over het kwartaalbericht van 2juni 2016 van
de HVC.

De motie van de gemeente Leudal van 5 juli 2016 met de oproep aan het Rijk om
het zo te organiseren dat tekorten bij de Veiligheidsregio niet ten laste komen van

de gemeenten. De raad is opgeroepen adhesie aan deze motie te betuigen.

De motie van de gemeente Bergen (Limburg) van 19 juli 2016 met de oproep aan
het Rijk om niet mee te gaan in een mogelijk initiatief vanuit de Tweede Kamer om
de gemeentelijke autonomie voor belastingheffing te wijzigen. De raad is

opgeroepen adhesie aan deze motie te betuigen.

Het jaarverslag 2015 van het dorpszorg kernteam jeugd zoals toegezonden door het
college op 21 juli 2016. Bij de technische vragen voor de vergaderingen van 28 juni
2016 was hierom gevraagd.
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9. De brief d.d. 1 augustus 2016 van wethouder G.H. Hefting met de mededeling aan
de raad, dat hij per 1 september 2016 ontslag neemt als wethouder.
Artikel 43 van de Gemeentewet bepaalt, dat de wethouder ten allen tijde ontslag kan
nemen en daaruan schriftelijk mededeling doet aan de raad. Het ontslag gaat in met
ingang van de dag gelegen een maand na de dag waarop hij zijn ontslag heeft
genomen of zoveel eerder als zijn opvolger de benoeming heeft aangenomen.
Wethouder Hefting heeft in de raadsvergadering van 19 april 2016 aangekondigd
dat hij op 1 september 2016 ontslag neemt en heeft op 1 augustus 2016 hiervan
schriftelijke mededeling aan de raad gedaan.

De brief d.d.2 augustus 2016 van het college waarmee de raad wordt
geconsulteerd over de concept zienswijze van het college op de door de provincie
ter inzage gelegde beheersplannen Natura 2000.
De consultatie heeft duidelijk gemaakt, dat het college dit concept kan indienen en
dat is gedaan.

De brief d.d. 4 augustus 2016 van het college met bijlagen waarmee de raad wordt
geinformeerd over de positieve reactie met kanttekeningen die het college heeft
gegeven op het concept Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021.

Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

het raadspresidi

A.J van Beek,
voorzitter
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