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Middenbeemster, 1 4 maarl 2017

Aan de raad

Nr. Aanduidino van het stuk

Het jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 van de rekenkamercommissie Purmerend-
Beemster.

De op 13 februari 2017 ontvangen brief van de Sociale Alliantie met de oproep om
erop toe te zien dat het extra geld voor armoedebestrijding onder kinderen ook voor
dit doel wordt gebruikt.

De raadsinformatiebrief d.d. 16 februari 2Q17 van het Programma Landelijke
Meldkamerorganisatie over de vorming van de Meldkamer Noord-Holland.

De staat van verleende subsidies voor 2017 zoals toegezonden op 13 februari 2017
door wethouder Zeeman.

De motie van de gemeente Hof van Twente d.d 14 februari 2017 met het verzoek

om adhesie te betuigen aan de oproep aan het kabinet en de Tweede Kamer om

thuisteelt van medicinale cannabis voorwaardelijk te legaliseren.

De brief d.d. 20 februari 2017 van wethouder Zeeman waarmee een antwoord is
gegeven op de vraag van de heer De Lange in de commissie over de riolering in het
buitengebied.

De brief d.d.27 februari 2Q17 van het college waarmee een reactie is gegeven op
de brief van de fractie van de BPP van 24 november 2016 over de toepassing van

regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012.

De brief d.d. 27 februari 2017 van het college als tussenbericht over de afdoening
van de door de fracties van het CDA en D66 aangedragen knelpunten in de
uitvoering van het handhavingsbeleid.

De brief d.d. 27 februari 2Q17 van het college met de geactualiseerde beleidsnotitie
dammen en bruggen Beemster 2017.
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De brief d.d. 1 maart 2017 van wethouder Butter over de stand van zaken bij de
uitvoering van de motie Beemster woningen in 2030 gasvrij.

De brief d.d. 3 maart 2017 van ondernemers uit Beemster over de toeristenbelasting
2017.
Deze brief rs feyens gericht aan het college en bij het college in behandendeling.

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

Beemster

A.J. van Beek,
voorzitter
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