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Aanduidino van het stuk

De brief d.d. I december 2016 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over

de rapportage Staat van de Rampenbestrijding 2016.

De brief d.d. 13 december 2016 van het college over de start van het inspraaktraject

voor het voorontwerp van het bestemmingsplan De Nieuwe Tuinderij- Oost.

De brief d.d. 13 december 2016 van het college over de start van het inspraaktraject

voor het beeldkwaliteitsplan De Nieuwe Tuinderij- Oost.

De eindevaluatie gladheidsbestrijding seizoen 2015-2016.

Het Plan van Aanpak Adviesraad Sociaal Domein 2016-2017 en de daarbij

behorende werkafspraken d.d. 14 iuli 2016.

De brief d.d.22 december 2016 van het college met bijlagen over het definitief
vastgesteld Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017 -2021'

De brief d.d.22 december 2016 van de secretaris van de Stadsregio Amsterdam

over de overgang, per 1 januari 2017, van de stadsregio naar de Vervoersregio

Amsterdam.

De zienswijze d.d. 26 december 2016 van de heer M. Vreeswijk op het ontwerp-

bestemmingsplan Volkstuinen Noorderpad c.a.

De zienswijze d.d. 30 december 2016 ingediend door de heer en mevrouw

Paarlberg mede namens andere belanghebbenden en omwonenden, op het

ontwerp-bestem mingsplan Volkstuinen Noorderpad c.a.

Het advies d.d. 30 december 2016 van de Dorpsraad Zuidoostbeemster over het

ontwerp-bestem mi ngsplan Vol kstuinen Noorderpad c.a.
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Op verzoek van de fractie van de BPP stellen wij u voor om ingekomen stuk 6 (Provinciaal

Meerjarenprogramma Groen 2017-2020) te agenderen voor een behandeling in de

commissie.



De ingekomen stukken 8lm 10 zijn in behandeling bij het college en in deze procedure zal

te gelegener tijd hierover aan de raad een voorstel worden gedaan.

Met inachtneming van deze kanttekening stellen wij u voor de ingekomen stukken 1 t/m 5 en

7 tlm 10 voor kennisgeving aan te nemen.

m Beemster

A.J.M. van Beek,
voorzitter

Zvan2


