
 
Gemeenteraad Beemster blz.1 van 2  

 

    

    

V E RGAD ERIN G GE ME EN T ER AAD 200V E RGAD ERIN G GE ME EN T ER AAD 200V E RGAD ERIN G GE ME EN T ER AAD 200V E RGAD ERIN G GE ME EN T ER AAD 200 8888     
    

 

PrePrePrePre----adviesnr.adviesnr.adviesnr.adviesnr. 1 
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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Ingekomen stukken en mededelingen 

 

Middenbeemster, 29 januari 2008 

 

 

Aan de raad 

 

Nr. Aanduiding van het stuk 

 

1. Brief d.d. 4 december 2007 van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Haarlem met als 

bijlage de beslissing van de voorzieningenrechter om het verzoek van de heer Stelder c.s. tot 

het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen. Het ging hierbij om het 

voorbereidingbesluit van uw raad om de verplaatsing van het tuinbouwbedrijf van fa. Slot 

mogelijk te maken.  

 

2. Brief d.d. 6 december 2007 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met als 

bijlagen 2 publicaties over gemeentelijke samenwerking. 

 

3. Brief d.d. 14 december 2007 van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlage het rapport 

“Samen onder één dak”. 

 

4. Brief d.d. 4 januari 2008 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met de mededeling dat 

er op dit moment geen aanleiding is om de gemeente Beemster voor het begrotingsjaar 2008 

onder het preventieve toezicht te brengen. 

 

5. Afschrift van de brief d.d. 7 januari 2008 van de heer C.N. Verhagen aan Hare Majesteit de 

Koningin, de Minister-president en de Tweede Kamerfracties over het onderwerp ‘invoering 

Klokkenluidersregeling’.  

 

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

 

 

6. Brief d.d. 30 november 2007 van de heer drs. L.W. Verhoef, waarin hij kritiek uit op de 

gemeentelijke jaarrekeningen. Tevens ligt ter inzage de brief d.d. 18 december 2007 van het 

college, waarin deze kritiek wordt weerlegd.  

Wij stellen u voor zich te conformeren aan de brief van het college en de heer Verhoef 

daarvan bericht te doen. 

 

7. E-mail d.d. 30 november 2007 van de dames Loonen en Gorter, waarin zij vragen of de raad 

wil meewerken aan het welzijn van de jeugd d.m.v. het landelijk vervroegen van de 

horecasluitingstijden.  
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Dit onderwerp maakt deel uit van de discussie over het terugdringen van overmatig gebruik 

van alcoholhoudende drank door jongeren agenderen, die vóór 1 juli 2008 zal plaatsvinden in 

de commissie samenleving. 

Wij stellen u voor de dames Loonen en Gorter toe te zeggen, dat u op een later moment 

inhoudelijk op hun verzoek ingaat.  

 

8. Brief d.d. 17 december 2007 van de voorzitter van de commissie voor de bezwaar- en 

beroepschriften met als bijlagen o.a. het advies van de commissie inzake het bezwaarschrift 

van 3 juli jl. van de heer Stelder c.s. tegen het besluit van uw raad tot het nemen van een 

voorbereidingsbesluit voor de bedrijfsverplaatsing van fa. Slot te Zuidoostbeemster. 

De commissie adviseert het bezwaarschrift ongegrond te verklaren/ 

Wij stellen u voor conform dit advies te besluiten. 

 

9. Brief d.d. 18 december 2007 van de raadsgriffier van De Wolden met als bijlage een motie 

van de raad van De Wolden over honorering van het raadswerk. 

De raad van De Wolden dringt er bij de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties krachtig op aan, dat er in 2008 en hogere vergoeding komt voor 

raadsleden die een bijzondere en meer belastende rol vervullen. Hierbij worden de vice-

voorzitter van de gemeenteraad en de fractievoorzitters genoemd.  

Wij stellen u voor deze motie te steunen en daarvan bericht te doen aan de raad van De 

Wolden, genoemde minister en het bestuur van de VNG. 

 

 

Het raadspresidium van Beemster,       

                 de voorzitter,                 de griffier, 

 

 

 

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


