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1

Aan de raad

Nr. Aanduidinq van het stuk

10.

De intentieovereenkomst aardgasvr'rje nieuwbouw MRA met aanbiedingsbrief van het

college.

De brief d.d. 5 februari 2018 van het college aan Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland over het proces bestuurlijke fusie.

Het rapport CE Delft "Beemster zonder aardgas".

De inwonersbrief d.d. 5 februari 2018 van het college met flyer over de bestuurl'tjke

fusie.

De motie d.d. 5 februari 2018 van de gemeenteraad van Oostzaan over zorgboerderij

De Marsen.

De brief d.d. I februari 2018 van de Participatieraad Amsterdam-Noord over het
gesignaleerde tekort aan passend (voortgezet) ondenuijs voor kinderen met een

autisme problematiek.

De brief d.d. l2februari 2018 van OPSPOOR over het onderzoek naar een beoogde

fusie tussen de stichtingen OPSO en SPOOR.

De brief d.d. 15 februari 2018 van het college over het proces om te komen tot de

vaststelling van de beleidsnota zonnepanelen in Beemster, met als bijlagen het ontwerp

van deze beleidsnota, de bijlage vergunningsvrije zonnepanelen en het advies van het

Kwaliteitsteam Des Beemster van 2014 over dit ondenuerp.

De prestatieafspraken 2018-2021tussen huurderorganisatie, woningcorporaties en de
gemeente met de aanbiedingsbrief d.d. 13 februari 2018 van het college.

De in kopie op 15 februari 2018 ontvangen brief van advocatenkantoor Abma Schreurs

aan het college inzake de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten op
percelen aan de Oostdijk. Het college heeft op deze brief voor 1 maart gereageerd.

De brief d.d. 19 februari 2018 van wethouder Butter over de stand van zaken van de

corridorstudie Amsterdam-Hoorn.
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Nr. Aanduidinq van het stuk

De brief d.d.2l februari 2018 van het college over de nieuwe portefeuilleverdeling van

het college.
12.

13.

14.

15.

16.

18.

19.

17. De motie van de gemeente Oldenzaal over de problematiek rond het Kinderpardon.

De subsidiestaat 2018 met het vooruitzicht voor 2019 en de aanbiedingsbrief brief

d.d. 1 2 maar12018 van het college.

Het jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 van de rekenkamercommissie Purmerend en

Beemster met de bijlagen evaluatierapport onderzoek weerstandvermogen gemeente

Purmerend, onderzoeksopdracht "het effect van het van buiten naar binnen werken op

het sturend vermogen van de raad", het onderzoeksrapport naar de Stadsverwarming
Purmerend.

De brief d.d. 26 februari 2018 van het college over de uitkomsten van de zelfevaluatie
kwaliteit nieuwe WOZ-waarden en de meeropbrengst van onroerend zaakbelasting.

Het manifest "samen voor beter, lokale bijdragen aan herstel en behoud van

bestaanszekerheid" van februari 2018 van De Sociale Alliantie.

De motie van de gemeente Oosterhout met de oproep aan de Tweede Kamer om
wachtgeldregelingen aan te passen.

De brief d.d. 13 maart 2018 van het college aan Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland over de stand van zaken financiële positie 2018 ev van de gemeente.

20. De brief d.d. 14 maart 2018 van het college over de voorgenomen garantstelling voor
het (burger)initiatief van Breedband Beemster, met de mogelijkheid voor de raad om

tegen dit voornemen tot 13 april 2018 wensen of bedenkingen te uiten.

21 Het overdrachtsdocument van het college ten behoeve van het coalitie- of raads-
programma van raadsfracties voor de nieuwe bestuursperiode en de aanbiedingsbrief
d.d.22 maart 2018 van het college.

Op ingekomen stuk 20 is een reactie ingekomen van de fractie van het CDA en is een reactie

aangekondigd door de fractie van de BPP. Overeenkomstig de procedure die in dat geval zou

volgen (zie hiervoor de brief) hebben wij de brief voor bespreking toegevoegd aan de agenda

van de vergadering van de raadscornmissie van 17 april 2018.

Ten aanzien van de andere ingekomen stukken stellen wij u voor:
- ingekomen stuk 9 (prestatieafspraken) voor bespreking te agenderen in de vergadering

van de raadscommissie van 8 mei 2018;
- de ingekomen stukken 1 Um 8, 10 Um 19 en 21 voor kennisgeving aan te nemen.
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