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Aan de raad

Nr. Aanduidino van het stuk

De brief d.d. 1 1 oktober 2019 van het college met bijlage, regionaal MRA
resultatenoverzicht Zaanstreek-Waterland.
Deze stukken kunnen worden betrokken bijde komende behandeling van de MRA
Agenda 2.0 in de commissie.

De brief d.d. 25 oktober 2019 van de MRA Agendacommissie met bijlage, aanbieding
concept MRA Agenda 2.0.
Het college zal over deze stukken een voorstel aan de raad doen voor het geven van
een zienswijze.

De brief d.d. 31 oktober 2019 van het college over de Special Olympics 2022

De brief d.d.27 oktober 2019 van het bestuur van IVN Twiske over het ambitiedocument
Twiske-Waterland.

De brief d.d. 27 oktober 2019 van de Stichting Hart voor het Twiske en het Platform
TwiskeGeenPretpark over het ambitiedocument Twiske-Waterland.

De mal d.d. 29 oktober 2019 van Maastricht stralingsinfo en Straal-zelf groep

Leeuwarden, zorgen over 5G.

De brief d.d. 29 oktober 2019 van het college, ontwikkeling septembercirculaire
Gemeentefonds 2019.
De brief heeft deel uitgemaakt van de stukken voor de behandeling van het begroting in
de raadsvergadering van 5 november 2019.

De brief d.d.29 oktober 2019 van het college, aanvraag experiment economische en
maatschappelijke binding artikel 1 4 Huisvestingswet.

De subsidiestaat 2019 gemeente Beemster

De notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019) van de commissie BBV.

De notitie is besproken in de auditcommr'ssre mef als uitkomst dat een herziening van de
gemeentelijke nota Grondbeleid niet noodzakeliik is.

ln de notitie van de commissie BBV geeft hoofdstuk 2 (blz 17-22) een duidelijk beeld van
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Nr. Aanduidinq van het stuk

wat grondbeleid is en welke taken en verantwoordelijkheden de raad op dit vlak heeft.

11 De motie van de gemeente Rheden, trap op trap af

12. De brief d.d. 29 oktober 2019 met bijlage van de GGD Zaanstreek-Waterland, 1e

wijziging begrotingen 201 9 en 2020.
Het college zal over deze stukken een voorstel aan de raad doen voor het geven van
een zienswijze.

13. De motie van de gemeente Westerkwartier, gemeentefonds.

14. De brief d.d. 1 november 2019 van de griffiers van Beemster en Purmerend over de
evaluatie van de rekenkamerfunctie.
ln deze brief wordt voorgesteld om met de desf4ds afgesproken evaluatie van de
rekenkamerfunctie te wachten totdat meer duidelijkheid is over de nieuwe wetgeving.
Dit voorstel is in het voortraject besproken met de rekenkamercommissie Purmerend-
Beemster en heeft de instemming van de commissie.

15 De brief d.d. 1 november 2019 van het raadslid de heer Spek van de gemeente Katwijk
inzake het Klimaatakkoord en de (jaarlijkse) buitengewone algemene ledenvergadering
van de VNG op 29 november.

16 De brief d.d. 4 november 2019 van het raadslid de heer Van der Kallen van de
gemeente Bergen op Zoom inzake de bijeenkomsten "ruimte in regels" van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

17. De mails van 4 en 6 november 2019 van Parent Elimination inzake ouderverstoting

18. De brief d.d. 7 november 2019 van het college, het financiële beeld van de gemeente
Beemster.
Deze brief maakt deel uit van stukken van de commissievergadering van
26 november 2019, bij het agendapunt behandeling tweede tussenrapportage /
begroti ng sbijstell i ng 20 1 9.

19. De brief d.d. 6 november 2019 van de provincie Noord-Holland, uitvoeringsregeling
subsid ie versterken bestuurskra cht 2020.

Afdoeningsvoorstel:
- 1,2,7, 12 en 18 Deze stukken kunnen of zijn reeds toegevoegd aan de stukken

van de betreffende raadsvoorstellen in de commissie en/of raad
14

andere stukken
lnstemmen met dit voorstel.
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