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Middenbeemster, 2 mei 2017

Aan de raad

Nr. Aanduidinq van het stuk

Het programma van eisen van de provincie voor het archeologisch ondezoek bij de

komende oprit Purmerendenrveg - N244 met de aanbiedingsbrief d.d. 3 april 2017

van wethouder Zeeman.

De op 4 april 2017 ontvangen kadernota 2018 van de Omgevingsdienst lJmond.

De brief d.d. 11 april 2017 van wethouder Zeeman waarmee de raad wordt
geinformeerd over de uitvoering van de algemene verordening ondergrondse
infrastructuur in de vorm van de vaststelling van de schadevergoedingsregeling en

de nadere regels.

De op 13 april 2017 ter kennisname ontvangen jaarstukken 2016 van de Stadsregio
Amsterdam en de kadernota 2018 van de Vervoerregio Amsterdam.

De brief d.d. 13 april 2017 van de provincie Noord-Holland over de nieuwe

subsidieregeling voor de bestuurskrachtversterking.

De kaderbrief d.d. 14 april2017 financieel toezicht 2018 van de provincie Noord-

Holland.

De van het college ontvangen leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs

2017 gemeente Beemster.

De mededeling d.d. 19 april 2017 van de Raad van State dat door de stichting

Behoud Waterland en de stichting Beemstergroen beroep is ingesteld tegen het op

28 februari 2017 vastgestelde bestemmingsplan Mijzemteg 1a.

De brief d.d. 19 april 2017 van het algemeen bestuur van de GGD Zaanstreek-

Waterland dat voor de beoogde aanpassing van de gemeenschappelijke regeling er
te zijner tijd een nieuw voorstel zal worden gedaan.

De brief d.d. 21 april2Q17 van het algemeen bestuur van de GGD Zaanstreek-

Waterland en de portefeuillehouders JeugdMMO over het rapport kwaliteit van

Veilig Thuis ZW Stap 2, het betreffende rapport en het plan van aanpak met

verbetermaatregelen.
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De ter kennisname ontvangen motie van de gemeente Edam-Volendam d.d. 13 april

2017 over de Omgevingsvisie Waterland 2030 inclusief de notitie Agenda

Purmerend 2040, ruimte voor Purmerend.

Het uitvoeringskader 2015 - 2018 van de Omgevingsdienst lJmond met de

aanbiedingsbrief d.d. 24 april2017 van het college.

De brief d.d.2 mei 2017 van de voorzitter van het centraal stembureau over de

verlenging van het tijdelijk ontslag van mevrouw Segers en de verlenging van het

tijdelijk lidmaatschap van de heer Heijmans van de gemeenteraad.

Wij stellen u voor de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen

het raad Beemster

A.J van Beek, rman,
voorzitter er
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