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Aan de raad

Nr. Aanduidinq van het stuk

De brief d.d. 17 januari 2017 van het college over de klacht van BTN over mogelijke

staatssteun aan Buurtzorg/Familiehulp.

De brief d.d. 25 januari 2017 van het college over het definitief oordeel van de
provincie over de uitvoering in 2016 van de taken toezicht en handhaving
omgevingsrecht.
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Het welstandsjaarsverslag 2015 zoals aangeboden door het college op 25 januari

2017.

De kennisgeving d.d. 26 januari 2017 door de Raad van State dat beroep is

ingesteld tegen het bestemmingsplan Appels en perenpad en tegen de

omgevingsvergunning.

De brief d.d. 30 januari 2017 van burgemeester Van Beek inzake de op 26 januari

2017 verschenen CBS-cijfers over de kosten brandweerzorg per veiligheidsregio.

Het manifest "Je ziet het pas als je het doorhebt" van de ondernemingsraden va nde

sociale werkbedrijven zoals aangeboden op 30 januari 2017.

De brief d.d. 31 januari 2017 van het college en het uitvoeringsprogramma 2017 van
de Omgevingsdienst lJmond.

De brief d.d. 31 januari 2017 van het college met bijlagen inzake de vaststelling van

de Natura 2000 beheerplannen Laag Holland.
Op het voornemen van het college om geen beroep in te stellen tegen deze

vaststelling is geen reactie gekomen vanuit de raad.

De brief d.d. 31 januari 2017 van het college en het uitvoeringsprogramma
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2017.

De op 2februari 2017 onlvangen motie van de gemeente Tiel over de tijdige

beschikbaarheid van de gegevens van de Sociale Verzekeringsbank en de invloed

hiervan op de accountsverklaring.
De motieis ook verzonden aan onder meer de VNG en de betreffende ministeries.
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11 De memo d.d.2 februari 2017 met bijlagen van wethouder Jonk-de Lange over het
principeakkoord van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland over de opheffing van

de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
(BaanStede).

12 De brief d.d. 6 februari 2Q17 en het (aanvals)plan "Een land om te koesteren" van

Natuurmonumenten.

13 De mail d.d. 10 februari 2017 van mevrouw D. Ernsting over zwerfafval in de
gemeente Beemster.

14 De (vervolg) mail d.d. 12 februari 2017 van mevrouw D. Ernsting over zwerfafval in
de gemeente Beemster.

Wij stellen u voor deze ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen en daarbij de

ingekomen stukken 13 en 14 tevens in handen te stellen van het college voor de afdoening

hiervan.

het raadspresi van

A.J.M. van Beek,
voorzitter
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