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Middenbeemster, 3 juni 2019

Aan de raad

Nr. Aanduidino van het stuk

De brief d.d. 13 mei 2019 van de klankbordgroep GGD van de gemeenteraad van
Waterland over de te geven zienswijze op de begroting 2020 van de GGD Zaanstreek-
Waterland.
Het raadsvoorstel voor de te geven zienswijze op de begroting 2020 van de GGD rs
geprogrammeerd voor behandeling in de commissre van I juli (de GGD staat toe dat
deze zienswijze na 9 juliwordt gegeven). Van de brief van de klankbordgroep van
Waterland kan kennis worden genomen en worden betrokken bij de behandeling van dit
onderuerp op I juli a.s.

2 De motie van de gemeente Hoeksche Waard, onderzoek laagfrequent geluid

windturbines.

De kaderbrieÍ 2020 financieel toezicht van de provincie Noord-Holland.

De raadsinformatiebrief d.d. 14 mei 2019 over het in gebruik nemen van de Meldkamer
Noord-Holland Noord.

De beantwoording d.d. 10 mei 2019 door het college van een vraag van de fractie CDA
over werkzaamheden aan de Purmerenderweg.

De brief d.d. 16 mei 2019 van OPSPOOR en SKOP over het fusieproces van beide
organisaties.

Het jaarverslag 2018 van de welstandscommissie Beemster

De zienswijze van de gemeenteraad Waterland op de ontwerpbegroting 2020 van de
Veiligheids regio Zaanstreek-Waterland.

De brief d.d.21 mei 2019 van het college met bijlagen inzake de correspondentie met
provincie over het fusieproces Purmerend-Beemster.
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10. De motie van de gemeente Bunschoten Denk aan de ambulante handel
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11 De brief d.d. 23 mei 2019 van het college inzake de motie van de gemeente Edam-
Volendam voor het toestaan van landbouwverkeer op de N244.

12. De brief d.d. 25 mei 2019 van UN Women en anderen inzake de campagne tegen
geweld tegen vrouwen.

Wij stellen u voor om ingekomen stuk 11 (inzake motie landbouwverkeer op de N244) te
agenderen voor bespreking in de commissie en de andere stukken voor kennisgeving aan te
nemen.
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