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Middenbeemster, 13 mei 2019

Aan de raad

Nr. Aanduidinq van het stuk

De mail (geanonimiseerd) met bijlagen d.d. 8 april 2019 met verzoek tot een verbod op
paasvuren etc.

De motie van de gemeente Stede Broec, subsidieregeling veruvijderen asbestdaken

De brief d.d. 16 april 2019 van het college inzake de pilot omgevingsplan landelijk

gebied Beemster.
Over dit onderwerp is aan de raad voor de vergadering van 28 mei2019 een voorstel
gedaan. Deze brief is bij dit voorsteltoegevoegd aan de stukken.

De brief d.d. 18 april 2019 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over de

consequenties van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren voor
brandweervrijwil ligers.

5

6

De brief d.d. 19 april 2019 met bijlage van het college, (ambtelijke) evaluatie Beemster

Feestweek 2018.

De brief d.d. 23 april2019 van het college over de komende veranderingen van de

nieuwe Wet inburgering.

De brief d.d.29 april2019 van Forte Kinderopvang over het ruimtegebrek bij de

kinderopvanglocatie in De Bloeiende Perelaar.
De raad is op 7 mei 2019 (mondeling) gei'nformeerd over het onderwiishuisvesfrngs-

dossrer Zuidoostbeemster en de verdere processfappen van het college. ln afwachting

van de uitkomsten van deze verdere aanpak kan deze brief vooralsnog voor

kennisgeving worden aangenomen.

De oproep van de Sociale Alliantie voor lokale maatregelen om het ontstaan van een

energiekloof te voorkomen.

De jaarschlt 2019 van de prestatieafspraken tussen de gemeente, de woning-
corporaties en huurdersorganisatie met aanbiedingsbrief d.d. 16 april2019 van het

college.
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Nr. Aanduidinq van het stuk

De brief d.d. 1 mei 2019 van het college inzake de 'Pilot geen zienswijze' met de
provincie Noord-Holland.

De brief d.d. 6 mei 2019 van de Raad van State inzake ingesteld beroep tegen het
vastgestelde bestemmingsplan Herinrichting N243 gemeente Beemster.

12 De brief d.d. I mei 2019 van het college over de behandeling van de geactualiseerde
grondexploitaties De Nieuwe Tuinderij en De Keyser en het opleggen van
geheimhouding over deze documenten.

Wij stellen u voor de stukken voor kennisgeving aan te nemen

raadspres Beemster

J van Beek, rman,
voorzitter r
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