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Pre-adviesnr. 76
Agendapunt
Onderwerp Ingekomen stukken 

Middenbeemster, 8 december 2010

Aan de raad

Nr. Aanduiding van het stuk

1. Brief d.d. 26 oktober 2010 van de Partij voor de Dieren provincie Noord-Holland over het 
onderwerp schuilstallen.

2. Brief d.d. 2 november 2010 van de burgemeester van Haarlemmermeer met als bijlage de 
publicatie “Gemeenten, een toekomst”.

3. Brief d.d. 3 november 2010 van wethouder Hefting met informatie over het proces rond de 
totstandkoming van het bestemmingsplan Buitengebied 2010.

4. Brief d.d. 15 november 2010 van burgemeester en wethouders over de gevolgen van de 
brand in een loods op het perceel Zuiderweg 50-51 te Zuidoostbeemster. 

5. Brief d.d. 15 november 2010 van burgemeester en wethouders met als bijlage het 
jaarverslag 2009 van de Commissie voor de Bezwaarschriften Beemster.

6. Brief d.d. 16 november 2010 van wethouder Hefting over planologische procedures Wabo 
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

7. Brief d.d. 19 november 2010 van de heer drs. L.W. Verhoef over de jaarrekening 2009 van de 
gemeente Beemster. In uw vergadering van 18 februari 2010 heeft u besloten om eventueel 
nog volgende brieven van de heer Verhoef over het onderwerp ‘jaarrekening’ voor 
kennisgeving te zullen aannemen.

8. Brief d.d. 25 november 2010 van wethouder Hefting over de voortgang bij het maken van een 
ruimte voor ruimteregeling.

9. Brief d.d. 7 december 2010 van wethouder Klaver met een toelichting op de grootste 
afwijkingen bij de kortingen op en in een enkel geval verhoging van het subsidie 2011.

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

10. Brief d.d. 19 oktober 2010 van burgemeester en wethouders met informatie over het project 
nieuwbouw voor De Spelemei.



blz. 2 van 2 

Wij stellen u voor het oorspronkelijk beschikbaar gestelde taakstellende budget van 
€180.000 te handhaven en nader bericht van het college af te wachten.

11. Brief d.d. 8 november 2010 van Detailhandel Nederland, waarin steun wordt gezocht voor 
gezamenlijke aanpak van winkelcriminaliteit.
Wij stellen u voor dit onderwerp ter sprake te brengen bij de behandeling van Jaarplan 2011 
van de Unit De Waterlanden van de politieregio Zaanstreek-Waterland in het voorjaar van 
2011.

12. Brief d.d. 30 november 2010 van burgemeester en wethouders over het bij de behandeling 
van de begroting 2011 aangenomen amendement van de PvdA .
Het amendement behelsde vorming van een afzonderlijke reserve waaraan de opbrengsten 
van de verkoop van NUON-aandelen worden toegevoegd.
Burgemeester en wethouders vinden dat de uitvoering van dit amendement voorlopig moet 
worden aangehouden en willen daar bij de behandeling van de jaarstukken 2010 op terug 
komen.
Wij stellen u voor om daarmee in te stemmen.

13. Brief d.d. 1 december 2010 van burgemeester en wethouders met informatie over de 
ontwikkelingen rond de locaties  De Bloeiende Perelaar (voormalig schoolgebouw), voormalig 
buurthuis en de huidige Spelemeilocatie in Zuidoostbeemster. 
Wij stellen u voor nader bericht van het college over nieuwe ontwikkelingen af te wachten. 

Hoogachtend,                                                 
Het raadspresidium van Beemster,      

H.N.G. 
Brinkman,
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier


