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1. Evalueren aanpak huiselijk  geweld. 4-9-2008 Dings S 2 nov 2010

2. Behandelen brief d.d. 14 april  2010 van de stichting  
VACpunt  Wonen over het werk  van de Adviescommissies 
Wonen.
VACpunt  Wonen verzoekt  het college en de raad om in  
Beemster een Adviescommissie Wonen in  het leven te 
roepen.

30-6-2010
(raad)

Hefting G 4e kw 2010 Op voorstel van het college is 
op 5-10-2010 besloten om de 
resultaten  van het overleg met 
VAC Purmerend af te wachten.

3. Informeren raadscommissie over exploitatie  
Multifunctioneel Centrum  in  Zuidoostbeemster en 
subsidiëring buurthuis

23-3-2010 / 
1-6-2010 /
5-10-2010

Klaver S 4e kw 2010

4. Behandelen voorstel  over beleidsplan klimaat. 1-12-2009 Dings G 4e kw 2010

5. Beantwoording college van vragen over het niet  
vergunde,  verplaatste bouwwerk  aan Mijzerweg 4 – 5

9-10-2007 /
5-10-2010

Hefting G te gelegener 
tijd

Wethouder Hefting heeft  op 
5-10-2010 schriftelijke  
informatie  toegezegd.

6. Behandelen voorstel  over toepassen Ruimte voor ruimte  
regeling.

26-1-2010 Hefting G 4e kw 2010

7. Evalueren ‘opdrachtformulering  onderzoek plek voor 12+ 29-10-2009 Dings S 7 dec 2010

versie 2010-10-21



jeugd aan de Insulindeweg.

8. Evalueren aanvulling  “Algemene regels inkoop en 
aanbesteding Beemster 2009” (betreft  stimuleren 
opdrachtnemers van de gemeente tot  de inzet  van 
gesubsidieerde WSW-banen in  hun organisatie).

28-10-2009 Klaver BO 7 dec 2010

9. Evalueren Reglement  van orde voor de vergaderingen en 
andere werkzaamheden van de raad van Beemster 2010 
en de Instellingsverordening raadscommissie Beemster 
2010.

18-2-2010 Brinkman Griffie 7 dec 2010

10. Commissie in  het bezit  stellen van een gedegen overzicht  
van inkomsten en uitgaven op het gebied van 
afvalstoffeninzameling en dit  te koppelen aan de 
overgang naar  de HVC Alkmaar.  Dit  ten behoeve van de 
vaststelling  van de afvalstoffenheffing 201?.

7-9-2010 Klaver BO Op een nog 
nader te 
bepalen 
datum.

11. Voortzetting  behandeling voorontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied

- ontwikkelen beleid ten aanzien van bouwvakken voor 
vestiging van nieuwe agrarische bedrijven;

- splitsen boerderijen in  wooneenheden

Hefting G 1e kw 2011 U bent schriftelijk  
geïnformeerd over het uitstel  
van de behandeling van het 
voorontwerpbestemmingsplan. 

12. Op basis van een voorstel van het college een 
inhoudelijke discussie voeren over wonen in  bijgebouwen.

16-9-2010 Hefting G 1e kw 2011

13. Behandelen onderwerp ‘bestuurlijke  vormgeving in  
Nederland (Thorbecke 2.0)’

7-10-2010 Brinkman Staf Spoedig na 
ontvangst 
standpunt  
VNG.

De burgemeester heeft  op 7 
oktober gereageerd n.a.v. een 
verzoek van de heer Groot. 
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