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Het werkplan 2019 van het bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland

Het gladheidbestrijdingsplan Beemster 2018-2019..

De brief d.d. 28 november 2018 van de groep Beemster gezond over de

eerstelijnsgezondheidszorg in het middengebied van Middenbeemster (Tobias de

Coeneplein).
Over dit onderwerp heeft Beemster gezond ook ingesproken in de commissie-
vergadering van 18 december 2018. Beemster gezond is een stakeholder in het
participatietraject voor de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster. De raad is voor de

vergadering van 22 januari 2019 voorgesfeld om het plan van aanpak voor het opstellen

van deze visie vast te stellen.

De reactie d.d. 7 december 2018 van de rekenkamercommissie Purmerend-Beemster
op de reactie van het college over de uitvoering van artikel2l3a Gemeentewet

onderzoeken.
Deze reactie rs feyens gericht aan het college. De rekenkamercommissle doef met deze

reactie een oproep aan het college. Dit is ter afdoening van het college.

De brief d.d. 7 december 2018 van het college over de start van het inspraaktraject over

het beeldkwaliteitsplan voor het woningbouwplan De Keyser fase 2.

De brief d.d. 7 december 2018 van het college over de start van het inspraaktraject oer

het voorontwerp van het bestemmingsplan voor het woningbouwplan De Keyser fase 2

Het declaratieoverzicht20lT van het college

De brief d.d. 17 december 2018 van de provincie Noord-Holland met de mededeling dat
voor het jaar 2019 repressief financieel toezicht geldt.

De brief d.d. 20 december 2018 van het college over de regionale ontwikkelingen en

afspraken voor de jeugdhulp.
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De raadsinformatiebrief van het college bij het raadsvoorstel voor het vaststellen van
het plan van aanpak voor het opstellen van een dorpsontwikkelingsvisie voor
Middenbeemster.
Deze brief maakt deel uit van de stukken voor de commissievergadering van 22 januari
2019.

11 De brief d.d.2l december 2018 met bijlage van de Stichting Stop Kinderarmoede.
Deze stukken zijn tevens gericht aan het college. Het college heeft aangekondigd dat in
het 1' l<wartaalvan 2019 een voorstel aan de raad zalworden gedaan over het
armoedebeleid.

12 De evaluatie van de rekenkamercommissie Purmerend-Beemster van het onderzoek, in
2014, naar de HVC.

13 De evaluatie van de rekenkamercommissie Purmerend-Beemster van het onderzoek, in
2015, naar het weerstandsvermorgen van de gemeente Purmerend.
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Wij stellen u voor de stukken voor kennisgeving aan te nemen, met inachtneming van de
kanttekeningen die daarbij het in het voorstel zijn gemaakt, en met het verzoek aan het college
om de raad te informeren over de afdoening van stuk 4 (de reactie van de
rekenkamercom missie).

het raadspresid van mster,

A.J.M. van Beek,
voozitter
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