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1. De routekaart "Eerlijk om naar gasloos wonen" van Milieudefensie

Middenbeemster, 15 mei 2018

Aan de raad

Nr. Aanduidino van het stuk

De oproep van het comité 21 maart over antidiscriminatie en antiracisme van april 2018

De jaarstukken 2017 en kaderbrief 2018 van de Vervoerregio Amsterdam met
aanbiedingsbrief d.d. 15 april 2018.

De brief d.d. 17 april van het college over de beeldvormende bespreking van de
jaarstukken 2017 etc op 15 mei 2018.

De brief d.d. 17 april2018 van het college over het proces vaststelling beleidsnota
Zonnepanelen in Beemster.

De brief d.d. 17 april2018 van het college over de planologische procedure voor het
perceel H.M. van Randwijklaan2l.

De brief d.d. 17 april 2018 van de minister van BZK over het actieprogramma
Versterking Democratie en Bestuur.
Dit programma is oa interessant voor het lokale traject van de bestuurlijke vernieuwing
en kan/zal daarbij worden betrokken.

De brief d.d.24 april 2018 van het college over de implementatie van het VN-verdrag
handicap.

De opzet voor het onderzoek "Wonen" van de rekenkamercommissie Purmerend-
Beemster met aanbiedingsbrief d.d.25 april 2018.

Het ondersteuningsaanbod d.d. 25 april2018 van de European China Frienship
Association.
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11. De brief d.d. 2 mei 2018 van de Stichting Dierenlot.

De aanbiedingsbrief d.d. I mei 2018 van het college voor de jaarrekening 2017 en het
financieel meerjarenperspectief .

De jaarstukken en het financieel meerjarenperspectief worden geagendeerd voor
behandeling op 19 juni 2018.
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13. De brief d.d. 9 mei 2018 van het college over de behandeling van de geactualiseerde

grondexploitaties De Nieuwe Tuinderij en de Keyser en het opleggen van
geheimhouding over deze documenten.
De raad wordt voor de vergadering van 29 mei 2018 voorgesfeld om de opgelegde
geheimhouding te bekrachtigen.

14. De bríef d.d. I mei 2018 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de

financiele positie 2018 ev. van de gemeente Beemster.

Wij stellen u voor de stukken 1 tlm 11 , 13 en 14 voor kennisgeving aan te nemen met

inachtingneming van de kanttekeningen die daarbij in het voorstel zijn benoemd en stuk 12 toe
te voegen bij de stukken voor de vergadering van 19 juni 2018.
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