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Het uitvoeringsprogramma 2018 van de Omgevingsdienst lJmond met de
aanbiedingsbrief van het college.

Het oordeel van de provincie Noord-Holland in het kader van het interbestuurlijk toezicht
over het toezicht en handhaving omgevingsrecht 2017.

Het verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om vrijstelling van
bouwleges. Dit verzoek is ook ingekomen bii het college en biihet college in
behandeling.

Het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster
2018 met de aanbiedingsbrief van het college.

De brief van de MRA over regionale samenwerking voor de woningbouwopgave in de

deelreg io Zaanstreek-Waterland.

De brief d.d. 27 maart 2018 van het college over de afronding van de planologische
procedure voor het perceelWormenrueg 17

7 De brief d.d. 3 april 2018 van Kansen voor alle kinderen over de bestrijding van
kinderarmoede.

De kaderbrief financieel toezicht 2019 van de provincie Noord-Holland

De brief d.d. 10 april 2018 van burgemeester Van Beek over de stand van de zaken bij

het traject bestuurlijke vernieuwing.

10 De brief d.d. 16 april 2018 van het college met de antwoorden op de vragen en

opmerkingen van de raadsfracties over de voorgenomen garantstelling voor Breedband

Beemster.

De brief d.d. 10 april 2018 van het college over de planologische procedure voor het
perceel Middenweg 32.

5

6

I

9

11



Nr. Aanduidinq van het stuk

12 De brief d.d. 17 april2018van SRK Rechtsbijstand overwoningbouwontwikkeling op
het gebied tegenover Jispenrueg 1 1 1.

Deze brief is ook ingekomen bij het college en daarop is naar de gemachtigde
gereageerd met de mededeling dat er nog geen concreet verzoek is gedaan voor dit
gebied en als dit wel het geval is zijn brief bij die zaak inhoudelijk wordt betrokken.

13. De reactie van de rekenkamercommissie Purmerend - Beemster op het onderwerp die
het raadspresidium heeft aangedragen voor de aangeboden quick-scan.
Het raadspresidium zal zich beraden over welke ander onderwerp thans kan worden
ingebracht voor de quick-scan.

Wij stellen u voor om kennis te nemen van de ingekomen stukken 1 tlm 12 en ingekomen stuk
13 te laten afhandelen door het raadspresidium.

A.J.M Beek,
voorzitter g
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