
blz.1 van 1  

VE R G A DE R ING G EME EN TE RA A D 2 01 0

Pre-adviesnr. 45
Agendapunt
Onderwerp Ingekomen stukken 

Middenbeemster, 15 september 2010

Aan de raad

Nr. Aanduiding van het stuk

1. Brief d.d. 15 juni 2010 van burgemeester en wethouders met informatie over het 
collegebesluit over anticipatie mantelzorgbeleid. 

2. Brief d.d. 13 juli 2010 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
met als bijlage de handreiking bestuurskrachtonderzoek.

3. Brief d.d. 21 juli 2010 van burgemeester en wethouders over de actualisatie van het 
gemeentelijke rampenplan (inclusief deelplannen en bijlagen).
3 mei 2010 van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de 
Handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen.

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

4. Brief d.d. 3 juni 2010 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Raadslid.Nu en de 
Vereniging van Griffiers. Als bijlage is de handreiking “De (rechts)positie griffie(r) in het 
decentrale bestuur”. 
Wij stellen u voor de brief en de handreiking in behandeling te geven aan het raadspresidium 
met het verzoek om de raad schriftelijk te adviseren over de door de raad te nemen 
besluiten. 

5. Brief d.d. 10 juni 2010 van de heer F. Beekers over de vergunningverlening voor een tijdelijk 
kantoorgebouw op het perceel Nekkerweg 63.
Tegen de vergunningverlening is o.a. door de heer Beekers beroep aangetekend bij de 
rechtbank.
Om die reden stellen u voor niet inhoudelijk in te gaan op de brief van de heer Beekers.

6. Brief d.d. 17 juni 2010 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over het onderwerp “Functioneringsgesprekken met de burgemeester”.



blz. 2 van 2 

Wij stellen u voor om tweejaarlijks een functioneringsgesprek met de burgemeester te 
hebben en het raadspresidium op te dragen om deze gesprekken namens de raad te voeren.

7. Brief d.d. 29 juni 2010 van de Vereniging Eigen Huis over maatregelen ten aanzien van de 
woningmarkt. 
Wij stellen u voor om de Vereniging Eigen Huis te informeren over het gemeentelijk beleid ten 
aanzien van de OZB (alleen inflatiecorrectie toepassen) en doorstroming op de woningmarkt. 

Hoogachtend,                                                 
Het raadspresidium van Beemster,      

H.N.G. 
Brinkman,
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier


