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Pre-adviesnr. 1
Agendapunt
Onderwerp Ingekomen stukken 

Middenbeemster, 27 januari 2010

Aan de raad

Nr. Aanduiding van het stuk

1. Brief d.d. 4 december 2009 van de heer C.N. Verhagen, waarin hij aanvullende 
bezwaargronden indient in de zaak nieuwbouw naast de NH kerk.
Zoals u weet is deze zaak in behandeling bij de commissie voor de bezwaar- en 
beroepschriften.

2. Brief d.d. 7 december 2009 van het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek Waterland met 
als bijlage het werkplan 2010.

3. Brief d.d. 21 december 2009 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, waarin zij 
meedelen dat zij geen aanleiding zien om de gemeente Beemster voor het begrotingsjaar 
2010 onder het preventieve toezicht te brengen.

4. Brief d.d. 22 december 2009 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met als 
bijlage het Kwaliteitsdocument voor Verantwoorde Hulp bij het Huishouden

5. Brief d.d. 29 december 2009 van de Inspectie Werk en inkomen met als bijlage de 
rapportage ‘Participatie in uitvoering’.

6. Brief d.d. 5 januari 2010 van Videoloket. Videoloket stelt een gratis videoclip over de 
gemeenteraadsverkiezing beschikbaar.

7. Brief d.d. 7 januari 2010 van de Inspectie Werk en inkomen met als bijlage het rapport “In 
dienst van de burger”.

8. Brief d.d. 22 januari 2010 van burgemeester en wethouders met informatie over de 
voortgang bij het uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid gemeente Beemster 
2009-2012.

9. Plan van Aanpak voor gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen.

Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.
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10. Motie d.d. 12 november 2009 van de gemeenteraad van de gemeente Son en Breugel. 
In de motie vraagt de raad aandacht door het feit dat de rijksoverheid veel extra taken bij de 
gemeenten neerlegt zonder dat daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar stelt.
Gevraagd wordt deze motie te ondersteunen en daarvan mededeling te doen aan de VNG. 
Wij stellen u voor deze motie te steunen.

11. Motie d.d. 7 december 2009 van de gemeenteraad van Zaanstad, waarin wordt opgeroepen 
om ter stimulering van de bouwsector tijdelijk het lage BTW-tarief van 6% van toepassing te 
verklaren op alle onderhoud- en vernieuwbouwwerkzaamheden aan bestaande woningen.
Wij stellen u voor deze motie te steunen.

12. Brief d.d. 14 januari 2010 van de heer drs. L.W. Verhoef, waarin hij de betrouwbaarheid van 
de jaarrekening 2008 van de gemeente Beemster bestrijdt. Bij brief van 27 januari 2010 aan 
de raad stelt het college, dat de gemeente Beemster voldoet aan de voorschriften in het 
Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (BBV). 
Wij stellen u conform het voorstel van burgemeester en wethouders voor om de heer Verhoef 
te bedanken voor zijn onderzoek en hem te adviseren zich met zijn kritiek op het BVV te 
wenden tot het rijk. Ook stellen wij u voor hem te laten weten, dat u zijn eventueel nog 
volgende brieven over dit onderwerp voor kennisgeving zult aannemen.

13. Brief d.d. 22 januari 2010 van burgemeester en wethouders met een toelichting op hun 
besluit om geen onderzoek te laten uitvoeren naar de noodzaak van het aanleggen van een 
randweg in het noordwestelijk kwadrant van Middenbeemster.
Wij stellen u voor hierover uw standpunt kenbaar te maken.

Het raadspresidium van Beemster,      

H.N.G. 
Brinkman,
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier


