
Technische vragen over in de raadscommissie of de gemeenteraad van Beemster geagendeerde onderwerpen  
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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 7 Alle gemeenten in de regio Waterland hebben met HHNK een 

intentieovereenkomst getekend. Graag de intentie- 

overeenkomst toevoegen aan de vergaderstukken.  

 

Voor de commissievergadering van 26 november is dit 

agendapunt komen te vervallen. De fractie BPP heeft 

aangegeven niet tijdig de motivering voor deze 

bespreking te kunnen aanleveren.  

Wanneer dit onderwerp opnieuw wordt geagendeerd 

zal nader worden bepaald. Voor de nieuwe agendering 

zullen wij de intentieovereenkomst beschikbaar stellen. 

 

2 RC 7 Ook willen wij graag toevoeging bij de stukken van de opdracht 

van het onderzoek. 

 

De aanpak van het onderzoek is opgenomen in de 

intentieovereenkomst, bij punt 3 en 4. 

 

3 Raad 5 Ingekomen stukken nrs. 1 en 2.  
In de ingekomen stukken zit een aantal stukken over de 

MRA. Waarvoor dank. Hoewel de evaluatie MRA al enkele 

weken geleden is uitgekomen is deze niet actief aan de raad 

ter beschikking gesteld. Kan het college deze evaluatie aan de 

raad sturen?  

En deze evaluatie actief te behandelen tijdens een 

themabijeenkomst voor de raad en/of opiniërend te bespreken 

in een raadscommissie. Daarbij ook de nu ingekomen stukken 

en andere relevante stukken te betrekken. 

 

Het evaluatierapport MRA Governance zal bij de 

stukken van het raadsvoorstel over de MRA Agenda 

2.0 worden gevoegd (omdat hiernaar wordt verwezen). 

Daarmee kan ook over dit rapport in de commissie van 

17 december worden gesproken. 

 

 

 

 

 

4 Raad 5  Ingekomen stukken nr. 10 

Welke consequenties heeft de inhoud van dit stuk voor het 

huidige grondbeleid van de gemeente Beemster en eventueel 

voor de Grex? 

 

De notitie van de commissie BBV noodzaakt niet om de 

gemeentelijke nota Grondbeleid te herzien. De notitie 

heeft ook geen consequenties voor de grexen. 

 

 


