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De brief d.d. 6 januari 2020 van het college, voorgenomen verkoop restgroen
grenzend aan Westerhem 49.
De raad wordt begin februarigei'nformeerd over de uitkomst van de zienswiize-
procedure.

De motie van de gemeente Waterland inzake de GGD Zaanstreek-Waterland, instellen
regionale werkgroep.
Deze motie is door raadsleden van Waterland ook onder de aandacht gebracht tijdens
de regionale raadsledenbijeenkomst van 22 januari met de oproep om na te denken of
via deze bijeenkomsten dit ook kan worden bereikt.

De petitie d.d. 10 januari 2020 Tijdelijke huisvesting NU van verontruste ouders/
verzorgers, inzake de dependance voor obs. De Bloeiende Perelaar en Forte
Kinderopvang.

De motie van de gemeente Bergen inzake het 5G netwerk.

De reactie d.d. lzjanuari 2O2O van bewoners van het Kolkpad en anderen op de
ontwikkelvarianten voor de dorpsontwi kkelingsvisie Zuidoostbeemster.

De reactie d.d. 13 januari 2020 van een aantal bewoners van de Volgerweg op de
ontwikkelvarianten voor de dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster.

De reactie d.d.14januari 2020 van een bewoner van de Volgenrueg op de
ontwikkelvarianten voor de dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster.

Het pamflet d.d. 14 januari 2020 van de actiegroep Schoolvrij voor een betere optie
inzake de dependance voor obs. De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang.

De brief d.d. l4januari 2020 van de Raad van State, uitstel beantwoording vraag
inzake beroep bestemmingsplan Herinrichting N243.
Deze brief is geplaatst bij de stukken van de commissie van 11 februari2020.
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De reactie d.d. 15 januari 2020 van bewoners van de Burgemeester Postmastraat en
anderen op de ontwikkelvarianten voor de dorpsontwikkel i ngsvisie Zuidoostbeemster

De reactie d.d. 15 januari 2O2O namens 165 ongeruste bewoners van
Zuidoostbeemster op de ontwikkelvarianten voor de dorpsontwikkelingsvisie
Zuidoostbeemster.

De mails d.d. 17 januari 2020 van de actiegroep Schoolvrij voor een betere optie met
als titels directe bewoners tegen, fietsersbond is tegen en ontheffing 300 meter
mogelijk (inzake de dependance voor obs. De Bloeiende Perelaar en Forte
Kinderopvang).
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15. De brief d.d. 15 januari 2020 van het college, beveiligingslek Citrix software

De brief d.d. 15 januari 2020 van de provincie Noord-Holland, goedkeuring
begrotingswijzigingen op grond van de 2e tussenrapportage 2019.

De reactie d.d. 17 januari 2020 van een bewoner op de ontwikkelvarianten voor de
dorpsontwikkel ingsvisie Zuidoostbeemster, verkeersplan met toelichting.

De mails d.d. 20 januari 2020 van de actiegroep Schoolvrij voor een betere optie met
als titels directe bewoners tegen, fatsoen moet je doen, hoe veilig kan het zijn en
onbegrijpelijk (inzake de dependance voor obs. De Bloeiende Perelaar en Forte
Kinderopvang).

De mail d.d. 17 januari2020van een inwoonstervan Haarlem, signalen overde
jeugdzorg.

De mail d.d. 2l januari 2020 van een inwoonster van Bleskensgraaf, signalen over de
jeugdzorg.

De motie van de gemeente Weesp, op naar een vuurwerkvrijWeesp.

De brief d.d. 21 januari 2020 van het college, advies aan de raad op de vragen van de
Raad van State inzake de beroepsprocedure bestemmingsplan Herinrichting N243.
Deze brief is geplaatst bij de stukken van de commissie van 11 februari 2020.

De brief d.d. 2l januari 2O2O van het college, stand van zaken en vervolgproces
Regionale Energie Strategie.

De ontslagbrief d.d. 22 januari 2020 van de heer Konijn voor zijn functie van
plaatsvervangend lid van de raadscommissie namens de fractie BPP.

De brief d.d.22januari 2020 met bijlagen van de Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland, brand risicoprofiel 2020-2023.

De brief d.d. 24 januari 2020 van het college, financiële stand van zaken budget
jeugdzorg.
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Het rapport zelfevaluatie OVER gemeenten met aanbiedingsbrief etc.

De mail d.d.27 januari 202Q van de actiegroep Schoolvrij voor een betere optie met
als titel reflectie (inzake de dependance voor obs. De Bloeiende Perelaar en Forte
Kinderopvang).

Afdoeningsvoorstel:
- 3, 8,12Um 14,18

tlm 21 en 31

5,6,7,10,11 en
17

Het onderuverp is behandeld in de commissie van 21 januari en
komt terug in de raad van 11 februari. Voor dit moment kan
volstaan worden met het kennisnemen van deze stukken.

Dit is een reactie geweest in het kader van participatietraject voor
deze dorpsontwikkelingsvisie en is alszodanig ook door het
college in behandeling genomen. Voor dit moment kan volstaan
worden met het kennisnemen van deze stukken.

Andere stukken : Voor kennisgeving aannemen.

het raads m n Beemster

A.J.M. van Beek,
voorzitter
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