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Ingekomen stukken
Middenbeemster, 11 maart 2009

Aan de raad
Nr. Aanduiding van het stuk
1. Brief d.d. 4 februari 2009 van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlage het
rapport “Perspectief op duurzame uitstroom uit de WWB”.
2. Brief d.d. 11 februari 2009 van het Bewonersmanifest Nekkerzoom met als bijlage
de Gebiedsvisie Nekkerzoom.
3. Jaarverslag 2008 van de rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp, Schermer
en Zeevang.
4. Brief d.d. 12 februari 2009 van het bestuur van de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland met informatie over het project “Onderzoek regionalisering
brandweer”.
5. Kopie van brief d.d. 19 februari 2009 van de heer C.N. Verhagen, waarin hij de
ambassadeur van Israël informeert over het besluit van de raad om zijn verzoek
om een moment stilte in de raad ter nagedachtenis aan de slachtoffers in Gaza,
voor kennisgeving aan te nemen.
6. Brief d.d. 22 februari 2009 van de heer C.N. Verhagen over Islam en de
verdragsrechtelijke en grondwettelijke vrijheid van meningsuiting.
7. Uitnodiging d.d. 25 februari 2009 voor een bijeenkomst van de Statencommissie
Wegen, Verkeer en Vervoer op 26 maart 2009.
Het betreft een overleg over de Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland. Op de
lijst van projecten, die mogelijk versneld in uitvoering worden genomen staat o.a.
de reconstructie van de N243 (Schermerhornerweg).
U krijgt hierover nog nader bericht van de wethouder verkeerszaken, de heer J.C.
Klaver.
8. Brief d.d. 9 maart 2009 van de loco-commissaris van de Koningin in de provincie
Noord-Holland met als bijlage een afschrift van het Koninklijk Besluit van 24 februari
2009, nummer 09.000491, waarbij de heer H.N.G. Brinkman met ingang van 7 april
2009 wordt herbenoemd als burgemeester van Beemster.
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Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.
9. Advies d.d. 8 januari 2009 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften,
waarin wordt geadviseerd het bezwaarschrift van Bouwes Vastgoed B.V. namens
Firma Köhne, met betrekking tot het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Vierde
Kwadrant”, niet ontvankelijk te verklaren. Tevens gaat de reactie op dit advies van
burgemeester en wethouders hierbij. Het college wijst er op, dat het
bezwaarschrift gericht is tegen het vestigen van voorkeursrecht op gronden bij
Middenweg 188 i.p.v. tegen het bestemmingsplan “Vierde Kwadrant”.
Het college is het eens met het advies om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren.
Wij stellen conform het advies u voor het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren.
Het raadspresidium van Beemster,
de voorzitter,
de griffier,

H.N.G. Brinkman

C.J.

Jonges
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