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Pre-adviesnr. 20
Agendapunt
Onderwerp Ingekomen stukken 

Middenbeemster, 2 april 2010

Aan de raad

Nr. Aanduiding van het stuk

1. Motie d.d. 26 januari 2010 van de raad van Pekela, waarin er bij de regering op wordt
aangedrongen om mensen met een minimuminkomen tegemoet te komen met een 
koudetoeslag.

2. Brief d.d. 28 januari 2010 van het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland met als 
bijlage het rapport “Discriminatie is te meten”.

3. Motie d.d. 1 februari 2010 van de raad van de gemeente Opsterland waarin de rijksoverheid 
wordt opgeroepen om voor een termijn van 3 jaren het lage BTW-tarief van 6% van 
toepassing te verklaren op alle onderhoud- en vernieuwbouwwerkzaamheden aan de 
bestaande woningvoorraad.

4. Brief d.d. 5 februari 2010 van Ofelon over besparingskansen voor de periode 2011 tot 2015 
in relatie tot de invoering van het stelsel van basisregistraties.
De verwachting is, zo hebben wij vernomen,  dat Beemster op 1 januari 2012 klaar is met de 
voorbereidingen, zodat de GBA (Gemeentelijke BasisAdministratie persoonsgegevens) 
geconverteerd kan worden naar de nieuwe BRP (Basis Registratie Personen).

5. Brief d.d. 9 februari 2010 van mevr. E.M. Vendrig-van Kesteren, de heer J. Knaap en mevr. Y. 
Bergisch met correspondentie over de toekomstplannen voor het terrein van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Zuiderweg te Zuidoostbeemster.

6. Afdruk van de brief d.d. 9 februari 2010 van de Initiatiefgroep Dorpsraad/Dorpsoverleg 
Noordbeemster aan het college van burgemeester en wethouders.

7. Brief d.d. 22 februari van de voorzitter van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, 
waarin hij meedeelt dat Zuidersloot B.V. en Zondag Ontwikkelings B.V. hun bezwaarschrift 
tegen het raadsbesluit tot vestiging een voorkeursrecht op grond in het bestemmingsplan 
Zuidoostbeemster I hebben ingetrokken. 
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8. Brief d.d. 28 februari 2010 van het Bewonersplatvorm Nekkerzoom met als bijlage de 
briefwisseling over de tijdelijke ontheffing, tijdelijke bouwvergunning, benodigde 
verkeersruimte en parkeerdruk Gebr. Van ’t Hek.

9. Brief d.d. 2 maart 2010 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als reactie op uw 
besluit van 18 februari 2010 om de motie van de raad van Son en Breugel over financiële 
middelen gemeentelijke taken te steunen.

10. Brief d.d. 5 maart 2010 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het onderwerp 
‘Anticiperen op bevolkingsdaling’. 

11. Brief d.d. 15 maart 2010 van burgemeester en wethouders met als bijlage het Jaarverslag 
2009 van de urgentiecommissie Beemster.

12. Brief d.d. 17 maart 2010 van de Nationale ombudsman met als bijlage het verslag van de 
Nationale ombudsman over 2009.

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

13. Brief d.d. 29 januari 2010 van Griffie & Bestuur. Het betreft een offerte voor de begeleiding 
van de aanbesteding accountantscontrole financiële jaarstukken 2010-2014.
Er wordt onder andere gevraagd om een raadslid voor de begeleidingsgroep aan te wijzen.
Wij stellen u voor de heer L.J.M. Schagen hiervoor aan te wijzen. 

14. Brief d.d. 8 februari 2010 van de Rekenkamercommissie met als bijlage het jaarverslag 
2009.
Wij stellen u voor de voorzitter van de Rekenkamercommissie, de heer J.S.C.M. Louter, uit te 
nodigen voor een presentatie over de rekenkamercommissie in de vergadering van de 
raadscommissie op 11 mei 2010 en in die vergadering tevens het jaarverslag 2009 te 
behandelen.

15. Brief d.d. 17 februari 2010 van de Rekenkamercommissie met overkoepelende conclusies en 
aanbevelingen naar aanleiding van de quick scans klantvriendelijkheid bij afhandeling van 
vergunningaanvragen.
De reactie op de quick scan d.d. 1 december 2010 van het college ligt eveneens voor u ter 
inzage. 
Wij stellen u voor zich te conformeren aan de reactie van het college.

16. Brief d.d. 1 maart 2010 van de GGD Zaanstreek-Waterland met als bijlage de 1e

begrotingswijziging 2010. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over deze 
begrotingswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van de GGD 
Zaanstreek-Waterland.
Wij stellen u voor het dagelijks bestuur te laten weten dat de begrotingswijziging u geen 
aanleiding tot een inhoudelijke reactie geeft.

17. Motie d.d. 9 maart 2010 van de raad van Deurne waarin bij de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties ongenoegen kenbaar wordt gemaakt over de legitimatieplicht 
en het stemmen met potlood bij verkiezingen met als de legitimatieplicht bij verkiezingen op 
te heffen.
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Wij stellen u voor om het ongenoegen over het gebruik van het potlood met de raad van 
Deurne te delen en de motie niet te steunen waar het de legitimatieplicht betreft en wel om 
de volgende redenen. 
Er geldt reeds een legitimatieplicht. Bovendien is legitimatie door de invoering van 
kiezerspassen (in plaats van oproepingskaarten), waardoor kiezers hun stem in een 
stembureau naar eigen keuze kunnen uitbrengen, ons inziens uit oogpunt van zorgvuldigheid 
beslist noodzakelijk. 

18. Brief d.d. 21 maart 2010 van de heer R. Rustema, waarin hij uw raad vraagt om te beloven 
petities die elektronisch binnenkomen ook elektronisch te beantwoorden.
Wij stellen u voor de heer Rustema te berichten, dat alle verzoeken aan de raad van 
Beemster op de lijst van ingekomen stukken worden gezet en dat alle verzoekers schriftelijk 
of via e-mail (als het verzoek via e-mail is gedaan) bericht krijgen over het afdoeningbesluit 
van de raad. Zowel de lijst van ingekomen stukken met afdoeningvoorstel als de besluitenlijst 
worden op de website van de gemeente geplaatst.

Hoogachtend,                                                 
Het raadspresidium van Beemster,      

H.N.G. 
Brinkman,
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier


