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Aan de raad

Nr. Aanduidinq van het stuk

De notitie van 1 mei 2018 over kunst en cultuur die door het platform Stil in de

Beemster is ingebracht voor de coalitiebesprekingen naar aanleiding van de

bezuinigingen op subsidies.

De brief d.d, 28 juni 2018 van Fort Resort Beemster met als de bijlage de brief van het

college van 17 april2018 aan dit bedrijf over de parkeervoorziening bij dit bedrijf.

De brief d.d. 3 juli 2018 van het college over het proces omgevingsvergunning voor een

zorgboerderij op het perceel Middenweg 32.

De brief d.d. 5 juli 2018 van het college over de omvang van de sociale
corporatievoorraad van Beemster.

De brief d.d. 2juli 2018 van het college over en met als bijlage het jaaverslag 2017 van
de Adviesraad Sociaal Domein Beemster.

De brief d.d.2juli 2018 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over en met de

vastgestelde jaarstukken 2017 en begroting 2019.

De raadsinformatiebrief van 2 juli 2018 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

over de 1" bestuursrapportage 2018.

De oproep van mevrouw Van der Ahé voor een bewuster insectenbeheer

De brief d.d. I juli 2018 van de voorzitter van het centraal stembureau over de

benoeming van de heer P.C. de Waaltot lid van de gemeenteraad.

De brief d.d. 10 juli 2018 van het college over de portefeuilleverdeling van het nieuwe

college.

11. De oproep van mevrouw Barendsen voor een bewuster insectenbeheer
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12 De brief d.d. 16 juli 2018 van het college over het proces van de voorgenomen fusie
met Purmerend.
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13 De brief d.d. 3 juli 2018 van het college met en over de jaarverantwoording

kinderopvang 2017.

14. De brief d.d. 3 juli 2018 van het college over en met het evaluatieverslag
vergunningverlening, toezicht en handhaving 2017 .
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15. De motie van de gemeente Bergeijk met als ondeniverp "niet boren van gas"

De verantwoording die het college in het kader van het interbestuurlijk toezicht heeft
gedaan aan de provincie Noord-Holland over de uitvoering van medebewindstaken in
2017.

Het beknopt verslag van de provincie Noord-Holland van het gesprek d.d. 18 juli 2018

van de Beemster Polder Partij met gedeputeerde Van der Hoek inzake de bestuurlijke
toekomst van Beemster.

De ingezonden zienswijze d.d. 18 juli 2018 van de samenwerkende gemeenten in de
MRA deelregio Zaanstreek-Waterland op de concept Omgevingsvisie NH 20150 van de
provincie Noord-Holland.

De brief d.d. 24 juli 2018 van het college over en met de vastgestelde Nadere regels

Jeugdhulp 2018.

De brief d.d. 30 juli van het Recreatieschap Twiske-Waterland over en met de
vastgestelde jaarstukken 2017, begrotingswijzigingen 2018 en begrotingen 2019

De brief d.d. 31 juli 2018 van het college over de planologische procedure voor het

bestemmingsplan Herinrichting N243.

De oproep van mevrouw Groot voor een bewuster insectenbeheer

De beantwoording d.d. I augustus 2018 door het college van de vragen van de fractie

PvdA/GroenLinks over de woonschepen aan de Zuiddijk.

De brief d.d. 14 augustus 2018 van het college over en met de reactie van het college

aan provincie Noord-Holland op het concept programma Natuurontwikkeling 2019-2023
en het programma.

De brief d.d. 23 augustus 2018 van de heer Gerth over parkeren op de openbare weg

bij Fort Resort Beemster.

De motie kinderpardon van de gemeente Waalwijk.

De oproep eerbiedigen zondag(srust) van de Vereniging Zondagsrust.

Het bezwaarschrift d.d. 3 september 2018 van Liander NV tegen het ontwerp

bestemmingsplan Herinrichting N243.

De brief d.d. 4 september 2018 van het college over en met het Bestuurlijk akkoord,

uitgangspunten voor de bestuurlijke fusie van de gemeente Beemster en Purmerend
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De informatie ingekomen op 7 september 2018 van de rekenkamercommissie
Purmerend en Beemster over de wet Versterking decentrale rekenkamers.

31 Het ongevraagd advies d.d. 5 september 2018 van de rekenkamercommissie
Purmerend en Beemster over het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoeken zoals
bedoeld in artikel 213avan de Gemeentewet.

Wij stellen u voor ingekomen stuk:
- 1 (notitie platform Stil in de Beemster) voor bespreking te agenderen in de

raadscommissievergadering van 1 6 oktober 2018;
- 2 en 25 (over het parkeren bij Fort Resort Beemster) voor bespreking te agenderen in de

raadscommissievergadering van 1 6 oktober 2018;
- 8, 11 en 22 (oproepen voor bewuster insectenbeheer) aan het college te verzoeken op

deze oproepen te reageren;
- 31 (brief rekenkamercommissie over artikel 213a Gemeentewet onderzoeken) het college

te verzoeken hierop schriftelijk te reageren naar de raad;

en de andere ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Wij tekenen hierbij aan dat in de commissievergadering van 25 september 2018 bij het (vaste)

agendapunt stand van zaken fusieproces, gelegenheid is om op de ingekomen stukken over
het fusieproces (12, 17 en 29) te reageren

et raadspresid van mste

A.J.M. van Beek,
voorzitter
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