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Middenbeemster, 1 0 mei 2016

Aan de raad

Nr. Aanduidinq van het stuk

De kaderbrief financieel toezicht 2017 d.d.31 maart 2016 van Gedeputeerde Staten

van Noord-Holland.

De brief d.d. 31 maart 2016 van VHG, de branchevereniging voor ondernemers in

het groen met de oproep om samen Nederland groener te maken.

De brief d.d. 6 april2016 van de familie Konijn te Noordbeemster inzake het niet

openstellen van een stembureau in Noordbeemster voor het referendum van 6 april

De brief is tevens gericht aan het college. Het college heeft op 14 april een

schriftetijke reactie aan de familie Konijn gegeven (uiteenzetting waarom hiertoe is

besloten en dat dit niet geldt voor reguliere verkiezingen).

De in afschrift voor de raad ontvangen brief d.d. 11 april 2016 van Gedeputeerde

Staten van Noord-Holland gericht aan de fractie van de BPP inzake de herinrichting

van de N243.

Het op 12 april2016 van het college ter kennisname ontvangen jaaruitvoerings-

programma lntegrale Veiligheid Beemster 2016.
Tijdens het nog komende jaarlijks veiligheidsoverleg in de commissie kunt u

desgewenst over dit programma spreken of vooraf (technische) vragen stellen.

De brief d.d.14 april 2016 van Milieudefensie met de oproep om zich als gemeente

TTIP en CETA vrij te verklaren.
Dit gaat over handelsverdragen van de Europese Unie met Canada en de

Verenigde Sfafen.

De brief d.d.2 mei 2016 van wethouder Hefting inzake de stand van zaken bij de

uitvoering van de dyslexiezorg.

De brief d.d. 3 mei 2016 van het college over de te volgen planologische procedure

voor woningbouw in het plangebied Appels en perenpad te Zuidoostbeemster.

Wij stellen u voor deze ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen met

inachtneming van de kanttekeningen die daarbijzijn geplaatst.
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I De motie van de gemeente Landsmeer zoals aangenomen op 21 april 2016, waarbij

teleurstelling wordt uitgesproken, dat besturen en directies van verschillende
gemeenschappelijke regelingen er niet in zijn geslaagd om te voldoen aan de

nieuwe wettelijke plicht om voor 15 april een kadernota aan de gemeente te

verstrekken. De motie roept op om een motie van vergelijkbare strekking aan te

nemen.

Wij stellen u voor adhesie aan deze motie te betuigen

De motie van de Krimpen aan den lJssel zoals aangenomen op 31 maart 2016 (en

ontvangen op 26 april 2016), waarmee het kabinet wordt opgeroepen om een

verklaring omtrent het gedrag voor vrijwilligers die zijn aangesloten bij een

vrijwilligersorganisatie gratis ter beschikking te stellen. U wordt gevraagd deze motie

te ondersteunen.

10.

Wij stellen u voor deze motie voor advies voor te leggen aan het college.

11. De brief d.d. 3 mei 2016 van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde inzake de vestiging van dierenklinieken in detailhandel.

Wij stellen u voor deze brief voor afdoening in handen van het college te stellen.

A.J.M. van
voorzitter

Beek,

VA Beemster
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