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Het evaluatierapport van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster over het
in 2015 uitgevoerd ondezoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Purmerend,
met aanbiedingsbrief en onderliggend onderzoeksrapport.

De beantwoording bij brief aan de raad d.d. 4 oktober 2017 van het college van de
vragen van de heer Commandeur over het zak- en kleedgeld voor kinderen die in een
instelling verblijven onder voogdij of onder toezichtstelling.

De bevolkingsprognose Beemster 2017-2032 met aanbiedingsbrief van het college
d.d. 5 oktober 2017.

De brief d.d. 5 oktober 2017 van de heer F. Bart met betrekking tot het tweede
parkeerterrein bij Fort Resort Beemster met als bijlage van het plan van aanpak voor
de parkeervoorziening van Parklaan Landschapsarchitecten.
Met deze brief is in feite schriftelijk ingesproken op de behandeling van dit onderwerp
in de raadsvergadering van 17 oktober 2017. De brief is voorafgaand aan deze
vergadering gepubliceerd b'rj deze ingekomen stukken waardoor er gelegenheid was
voor de raad om de inhoud van deze brief te betrekken bij de overwegingen voor de
besluitvorming.

De brief d.d. I oktober 2017 van de Dorpsraad Zuidoostbeemster over de
parkeersituatie aan de openbare weg bij Fort Resort Beemster.
Deze brief rs feyens gericht aan het college van burgemeesfer en wethouders. De
afdoening hieruan behoort tot het takenpakket van het college. De brief kan voor
afdoening in handen van het college worden gesteld met het verzoek om hierover een
schriftelijke terugmelding te doen aan te raad.

De brief d.d. 10 oktober 2017 van de Macula Vereniging met als titel "aandacht voor
slechtziendheid, ook in de gemeente".

De brief d.d. 10 oktober 2017 van de Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA)

over de MRA visie & samenwerkingsagenda van Zaanstreek-Waterland.
De brief isis feyens gericht aan het college van burgemeesfer en wethouder en is
ingekomen na de besluitvorming van de raad over dit document. De brief kan voor
afdoening in handen van het college worden gesteld.
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De brief d.d. 10 oktober 2Q17 van het college over de voortgang van het uitwerkings-
en wijzigingsplan "De Keyser, kavels Middenweg" en het beeldkwaliteitsplan
" Kavelpaspoorten Middenweg".

De brief d.d. 1 1 oktober 2017 van het college over de benoeming van de nieuwe
leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

De brief d.d. 13 oktober 2017 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als reactie
op de brief van de raad aan de provincie over de financiele positie van Beemster en

naar aanleiding van een gesprek hierover op 9 oktober 2Q17.

De brief staat in relatie tot de besluitvorming over de programmabegroting 2018-2021
en moet worden toegevoegd aan stukken van de behandeling van dit onderwerp in de
begrotingsraad van 7 november 2017.

De brief d.d. 16 oktober 2017 van AOV Beemster Ondernemer over parkeer-
problematiek bij ondernemers in de gemeente.
De afdoening van signalen over parkeerproblematiek behoort tot het takenpakket van
het college. De brief kan voor afdoening in handen van het college worden gesteld
met het verzoek om hierover een schriftelijke terugmelding te doen aan te raad.

De raadsinformatiebrief van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland d.d. 20 oktober
2017 over de resultaten van het belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel.
Over deze brief zijn vragen gesteld door de fracties van het CDA en de VVD aan het
college. De vragen van het CDA zijn inmiddels beantwoord, de beantwoording van die
van de WD volgt nog. Voor dit moment wordt voorgesteld om kennis te nemen van
deze informatiebrief.
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Wij stellen u voor om de ingekomen stukken 5, 7 en 11 voor afdoening in handen van het
college te stellen met het verzoek bij de stukken 5 en 11 om hierover een schriftelijke
terugmelding te doen aan te raad.
Voor het ingekomen stuk 10 stellen wij u voor om deze brief toe te voegen aan de stukken
voor de behandeling van dit ondenrerp in de begrotingsraad van 7 november 2017.
Voor de overige ingekomen stukken stellen wij u voor om hiervan kennis te nemen.

A.J.M. van Beek,
voorzitter
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