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Middenbeemster, 4 december 2008 

 

Aan de raad 

 

Nr. Aanduiding van het stuk 

 

1. Brief d.d. 24 oktober 2008 van Rechtbijstandsbureau Codex over het onderwerp 

‘aanmoedigingsmotie burgemeester Brinkman’. 

 

2. Brief d.d. 11 november 2008 van Rechtbijstandsbureau Codex aan de Commissaris van de 

Koningin in de provincie Noord-Holland over het onderwerp ‘Petitie tot de instelling van een 

CvK (IPO)-werkgroep, die adviseert over de omzetting van het functionele waterschapsbestuur 

naar een algemene democratie op provinciaal niveau’. 

 

3. Brief d.d. 17 november 2008 van Rechtbijstandsbureau Codex met het verzoek om in een 

motie de wens uit te spreken tot het aanpassen van de huidige standaard 

rechtsmiddelclausule. 

 

4. Brief d.d. 19 november 2008 van Milieudefensie met het verzoek om de eisen het Manifest 

van Muiden over het IJmeer te onderschrijven. 

 

Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 

 

5. Motie d.d. 30 september 2008 van de raad van Dinkelland,  waarin hij zijn oordeel uitspreekt 

dat de invoering van het AWBZ-maatregelenpakket minimaal een jaar uitgesteld moet worden. 

 

6. Motie d.d. 27 oktober 2008 van de raad van Leek, waarin hij zijn oordeel uitspreekt dat de 

invoering van het AWBZ-maatregelenpakket minimaal een jaar uitgesteld moet worden. 

 

7. Motie d.d. 4 november 2008 van de raad van Houten, waarin hij uitstel van de AWBZ-

overheving per 1-1-2009 bepleit. 

 

8. Motie d.d. 13 november 2008 van de raad van Abcoude, waarin hij zijn oordeel uitspreekt dat 

de invoering van het AWBZ-maatregelenpakket minimaal een jaar uitgesteld moet worden. 

 

De moties hebben alle als strekking: uitstel invoering AWBZ-maatregelenpakket. Het college heeft 

naar aanleiding van de motie van Dinkelland kenbaar gemaakt de bezorgdheid die uit de motie 

spreekt, te delen. 
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Wij stellen u voor een eigen standpunt  over deze moties in te nemen. 

 

 

 

Het raadspresidium van Beemster,       

                   de voorzitter,                         de griffier, 

 

 

 

                                  H.N.G. Brinkman                    C.J. Jonges 


