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VERGADERING GEMEENTERAAD 2009

Pre-adviesnr. 34
Agendapunt
Onderwerp Ingekomen stukken 

Middenbeemster, 28 mei 2009
Aan de raad

Nr. Aanduiding van het stuk

1. Brief d.d. 15 april 2009 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met als 
bijlage het ‘Tweeluik Religie en Publiek Domein’. 

2. Brief d.d. 16 april 2009 van de Stichting SBO-NH met als bijlage het rapport met 
resultaten van het vervolgonderzoek 2008 naar het aanvullend minimabeleid van 
gemeenten in Noord-Holland, dat is opgesteld door de projectgroep Koopkracht 
van de SBO-NH.

3. Persbericht d.d. 24 april 2009 van VACO en RecyBEM B.V. waarin staat dat 
toepassing van rubbergranulaat van gemalen banden geen risico vormt voor 
bodem, grondwater en oppervlaktewater.

4. Brief d.d. 28 april 2009 van burgemeester en wethouders van Beemster met als 
bijlage het Jaarverslag Kinderopvang 2008.

5. Brief d.d. 28 april 2009 van de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-
Holland aan de heer C.N. Verhagen, waarin hij waardering uit voor zijn 
betrokkenheid bij het openbaar bestuur.

6. Brief d.d. 29 april 2009 van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlage het 
rapport Met begeleiding meer werk.

7. Verantwoordingsverslag 2008 van de Centrale Uitvoeringsorganisatie Sociale 
Zaken en WMO-Loket.

8. Kopie brief van mei 2009 van de heer C.N. Verhagen aan o.a. de raad en het 
college van burgemeester en wethouders van Zaanstad met o.a. klachten over 
de informatielijn van Zaanstad.

9. Brief d.d. 7 mei 2009 van de VROM-Inspectie over onderzoek uitvoering 
asbestregelgeving gemeenten. Het college heeft inmiddels aan het verzoek van 
de VROM-Inspectie voldaan.
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10. Verzoek d.d. 8 mei 2009 van de Vereniging van Vrienden van Ganzedijk met een 
voorstel voor samenwerking.

11. Kopie brief d.d. 10 mei 2009 van de heer C.N. Verhagen aan de Minister-president 
en de minister van Justitie, waarin hij zijn zorgen uit over de rechtsbescherming in 
Nederland.

12. Kopie brief d.d. 12 mei 2009 van de heer C.N. Verhagen aan de voorzitter van de 
Raad van State over versterking van de rechtsbeschermingpositie van de burger.  

13. Brief d.d. 19 mei 2009 van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlgae het 
Jaarverslag IWI 2008.

14. Brief d.d. 20 mei 2009 van burgemeester en wethouders van Beemster met informatie 

over de correspondentie van en met diverse ministeries en rijksinstanties over de 

werelderfgoedstatus van Beemster.

15. Open brief d.d. 24 mei 2009 van de heer C.N. Verhagen, waarin hij oproept een 
extern bureau in te schakelen die de bezettingsgraad van de geplande 
nieuwbouw naast de NH-kerk onderzoekt.
De geplande nieuwbouw naast de NH-kerk staat tevens op de agenda van de 
commissie grondgebied op 16 juni 2009.

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

16. Circulaire d.d. 7 april 2009 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties met informatie over wijziging van de Gemeentewet en de 
provinciewet i.v.m. evaluatie dualisering gemeente- en provinciebestuur.
Wij komen later dit jaar op de consequenties van de wijziging van de 
Gemeentewet terug en stellen u voor de circulaire voorlopig voor kennisgeving 
aan te nemen.

17. Brief d.d. 20 april 2009 van de heer C.N. Verhagen met een klacht over het 
kapbeleid bomen.
Deze brief is tevens aan burgemeester en wethouders gericht.
Wij stellen u voor om de afdoening van deze brief aan burgemeester en 
wethouders over te laten.

18. Brief d.d. 18 mei 2009 van het bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland over schaalvergroting van de veiligheidsregio.
Wij stellen u voor de resultaten van de onderzoeken naar besturingsmodellen van 
de brandweer af te wachten.

Het raadspresidium van Beemster,      
              de voorzitter,                         de griffier,

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


