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1. De kaderbrief 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De gebiedsplannen 2019 I kadernota's 2020 Landschap Waterland en Recreatieschap
Het Twiske met aanbiedingsbrief van het recreatieschap Twiske-Waterland.

De motie kinderpardon van de gemeente Meierijstad

De brief d.d. l2januari 2019 met bijlage van het Netwerk Right tot Challenge

De brief d.d. 15 januari 2019 van vrijwilligers van Milieudefensie over financiering van
de productie van palmolie door banken waarmee de gemeente mogelijk financiële
diensten afneemt.

De brief d.d.2zjanuari 2019 van het college over de uitvoering van het amendement op
de begroting 2018 mbt de kavel ten noorden van H.M. van Randwijklaan 1.

De brief d.d. 16 januari 2019 van Let's Talk About Tech mbt 5G Space Appeal

De brief d.d. 29 januari 2019 met bijlagen van het Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid over de landelijke Alliantie Kinderarmoede.

Het rapport "Ondezoek naar het van buiten naar binnen werken" van de
rekenkamercommissie Purmerend-Beemster en de (separate) bestuurlijke reactie op dit
rapport van het college van burgemeester en wethouders van Beemster.
Dit rapport inclusief de bestuurlijke reactie wordt (automatisch) geagendeerd voor
behandeling in de raadscommissie zodra ook het onderzoeksrapport "Wonen" van de
rekenkamercommissie is ontvangen en over beide rapporten in een (thema)bijeenkomst
is gesproken.

De kadernota 2O2O met aanbiedingsbrief van de GGD-Zaanstreek-Waterland.
Deze stukken'zijn voor het geven van een zienswijze aangeboden en worden hierdoor,
aan de hand van een voorstelvan het college, (automatisch) geagendeerd voor
behandeling in de raadscommissie.
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Wij stellen u voor de stukken 1 Um I voor voor kennisgeving aan te nemen.
De ingekomen stukken 9 en 10 worden (automatisch) geagendeerd voor de behandeling in de
raadscommissie.

Beemster,

A.J.M. van Beek,
voorzitter
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