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Middenbeemster, 20 februari 2019

Aan de raad

Nr Aanduidinq van het stuk

De verantwoording 2017 in het kader van de verordening Kwaliteit vergunningverlening,
toezicht en handhaving omgevingsrecht Beemster met aanbiedingsbrief d.d.

18 december 2Q18 van het college (ingekomen 31 januari 2019).

De motie kinderpardon van de gemeente Maastricht.

De raadsinformatie d.d. 28 januari 2019 van het Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
over de voortgang van de realisatie van de meldkamer Noord-Holland.

De brief d.d. 15 januari 2019 van het college over de afronding van de procedure tot
vaststelling van het uitwerkings- en wijzigingsplan De Keyser fase 2.

De brief d.d. 5 februari 2019 van het college over de planologische procedure voor het
perceelWormeruveg 21.

Het oordeel van de provincie Noord-Holland, in het kader van het interbestuurlijk
toezicht, over 2018 op het taakveld toezicht en handhaving omgevingsrecht met
aanbiedingsbrief van het college d.d. 5 februari 2019.

Het beleidskader 2019-2022 en de WH strategie milieu 2019-2022 van de
Omgevingsdienst lJmond met aanbiedingsbrief d.d. 5 februari 2019 van het college

De brief d.d. 5 februari 2019 van Lankelma Adviesbureau BV over het gebied achter het
perceel Nekkenrueg 71.

De brief d.d. 5 februari 2019 van het college over de planologische procedure voor het
perceel Hobredenrveg 46.

10 De brief d.d. 1 1 februari 2019 van het college over de financiële situatie van de
gemeente Beemster.

De brief d.d. 12 februari 2019 van Achmea Rechtsbijstand met betrekking tot het
toekomstig gebruik van het perceel Hobrederlaan 1.
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Nr. Aanduidino van het stuk

De kadernota 2020 van de Omgevingsdienst lJmond met aanbiedingsbrief d.d
12februari 2019.

Het jaarverslag Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig
Schoolverlaten over het schooljaar 2017-2018 met aanbiedingsbrief van het college d.d
12februari 2019.

Het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Beemster 2019
met aanbiedingsbrief van het college d.d. 12 februari 2019.

Het uitvoeringsprogramma 2019 van de Omgevingsdienst lJmond met aanbiedingsbrief
van het college d.d. 13 februari 2019.
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De brief d.d. 13 februari 2019 van het college met informatie over de plaatsing van glas-
papiercontainers etc. ten behoeve van de woonwijk De Nieuwe Tuinderij West.

De informatie van het Kapittel voor de Civiele Orden over de wettelijke grondslagen in
het decoratiestelsel ten aanzien van de positie van de burgemeester ten opzichte van
de raad, met aanbiedingsbrief van burgemeesterVan Beek d.d. 14 februari 2019.

Wij stellen u voor de stukken voor kennisgeving aan te nemen

I

het raadspresìdiu n Beemster

A.J.M. van Beek,
voorzitter
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