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Middenbeemster, 13 september 2019

Aan de raad

Nr. Aanduidino van het stuk

De brief d.d.24juni 2019 met bijlage van het college over de uitvoering van de motie
su bs id iereg el i ng venrvijderi n g asbestdake n.

De brief d.d. 25 juni 2019 van het college over de toekenning van een financiële
bijdrage aan de regio voor procesondersteuning uitvoering Deltaprogramma
Ruimtelijke Adaptatie.

De brief d.d. 26 juni 2019 van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport met de oproep om terughoudend te zijn in het contact met de tabaksindustrie.

De brief i uitnodiging d.d. 27 juni 2019 over de eindmusicals in juli van basisscholen in
Beemster en Purmerend.

De beantwoording d.d. 27 juni 2019 door het college van de schriftelijke vragen van de
fractie BPP over de toepassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

De brief d.d. 1 juli 2019 van het college met bijlagen over de stand zaken indienen van
een zienswijze op het ontwerp programma van eisen concessie Zaanstreek-Waterland
2022.

De brief d.d. 4 juli 2019 met bijlage van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties aangaande de komende wettelijke verplichting voor de
toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening.

De bevolkingsprognose Beemster 2019-2034 met aanbiedingsbrief d.d. 4 juli 2019 van
het college.

De op 5 juli 2019 tussen de Metropoolregio Amsterdam en het Rijk afgesloten
woondeal met bijlagen en aanbiedingsbrief van het college.

De motie van de gemeente Heemstede "Als we verder de trap af moeten, komen we
onder water".
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11. De motie van de gemeente Oostzaan, toename discriminatie



Nr. Aanduidinq van het stuk

De beantwoording d.d. 1 1 juli 2019 door het college van vragen in de raadscommissie

over het afvalbeleid tijdens evenementen.
12
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Het verslag van het tweejaarlijks wereldcongres op 1 tot 6 juni 2019 in Krakow van de

Organisatie van Werelderfgoedsteden.

14. De motie van gemeente Renkum, begrotingsevenwicht.

De door het algemeen bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland op 20 juni

201 9 vastgestelde jaarrekeningen en begrotingen.

De brief d.d. 16 juli 2019 van het college over en met bij het ministerie van

lnfrastructuur en Waterstaat ingediende zienswijze op de ontwerp structuurvisie en

milieueffectrapport MIRT verkenning corridorstudie Amsterdam-Hoorn en over en met

de concept bestuurlijke overeenkomst.

De brief d.d. 19 juli 2019 van de provincie Noord-Holland over de uitkomst van de

reguliere analyse financiële positie 2019 van de gemeente Beemster.

De motie van de gemeente Culemborg, noodzaak aanpassing rekenmethode accres

algemene bijdrage.

De brief d.d. 24juli 2019 van het college over de uitvoering van de moties met

betrekking tot de herinrichting van de N243.

De memo van burgemeester Van Beek d.d.24juli 2019 over de komende nieuwe

huisvesting voor de politie in de gemeente Purmerend.

De beantwoording d.d. 25 juli 2019 door het college op de vragen van de fractie BPP

over het bouwen van de woningen in plan De Keyser langs de doorgaande wegen op

maaiveldhoogte, rekening houdend met de historische bebouwing, sloten en wegen.

De brief d.d. 25 juli 2019 van het recreatieschap Twiske-Waterland met toezending

van de reactienota op de ingebrachte zienswijzen op jaarstukken en ontwerp

begrotingen.

De brief d.d. 29 juli 2019 van het college over de uitkomst van de veiligheidsinspectie
van openbare speelplekken in Beemster in het geval de grond met lood zou zijn
verontreinigd.

De brief d.d. 30 juli 2019 met bijlagen van het college, verantwoording en beoordeling

van de werkzaamheden in 2018 van de Omgevingsdienst lJmond.

25 De brief d.d. 30 juli 2019 van het college over en met de ingediende zienswijze op het

concept Programma Natuurontwikkeling 2020-2014 van de provincie Noord-Holland.

De brief d.d. 31 juli 2019 van het college over toetreding en aansluiting bij het

convenant Landelijke Stuurgroep lnterventieteams en het lnformatieknooppunt
Zorgfraude.
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Aanduidinq van het stuk

De brief d.d.2 augustus 2019 van het college over de aanwezigheid van de
eikenprocessierups in de gemeente en de bestrijding daarvan.

De brief d.d. 6 augustus 2019 van de StichtingStralingsArmNederland over de uitrol
van het 5G netwerk in Nederland.
Deze brief, dit verzoek, is feyens gericht aan het college en is in behandeling.

De brief d.d.12 augustus 2019 van de Raad van State met bijlage inzake de lopende
beroepzaak tegen het bestemmingsplan Herinrichting N243.

De brief d.d. 23 augustus 2019 met bijlage van de rekenkamercommissie Purmerend-
Beemster over het gestarte onderzoek naar het sport- en recreatiebeleid.

De brief d.d. 27 augustus 2019 van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over het uitspreken van het ambtsgebed in raadsvergaderingen

De brief d.d. 10 september 2019 van het college over de wachtlijst bij Veilig Thuis en
de trjdelijke maatregelen hiervoor.

Wij stellen u voor om ingekomen stuk 12 (afvalbeleid tijdens evenementen) te agenderen
voor bespreking in de commissie. Dit is op verzoek van de fractie PvdA/GroenLinks.

Wij stellen u voor om de andere ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen

het raadspresidi

A.J.M. van Beek,
voorzitter

M.T me âfl,
er
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