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Pre-adviesnr. 38
Agendapunt
Onderwerp Ingekomen stukken 

Middenbeemster, 17 juni 2010

Aan de raad

Nr. Aanduiding van het stuk

1. Brief d.d. 3 mei 2010 van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
over de Handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en 
waterschappen.

2. Brief d.d. 15 mei 2010 van mevr. mr. G.H. Faber, korpsbeheerder Politieregio Zaanstreek-
Waterland, met als bijlage het jaarverslag 2009.

3. Brief d.d. 19 mei 2010 van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlage het jaarverslag 
2009.
Motie d.d. 9 maart 2010 van de raad van Deurne waarin bij de minister van Binnenlandse 

4. Reacties van de gemeenten of gemeenteraden van Waterland en Wormerland op uw motie 
d.d. 11 maart 2010 over de provinciale structuurvisie.

5. Brief d.d. 27 mei 2010 van burgemeester en wethouders over de rapportages onderzoeken 
ex artikel 213a Gemeentewet met als bijlagen de rapportages.

6. Brief d.d. 30 mei 2010 van de Tibet Support Groep Nederland met het verzoek om op 6 juli 
2010 ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de Dalai Lama de Tibetaanse vlag vanaf het 
gemeentehuis te laten wapperen. 

7. Brief d.d. 1 juni 2010 van burgemeester en wethouders over plan van aanpak Ruimte voor 
Ruimteregeling in de Nekkerzoom. 

8. Brief d.d. 4 juni 2010 van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlage het rapport 
‘Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld’ (Wsw = Wet sociale werkvoorziening).

Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.
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9. Brief d.d. 14 april 2010 van de stichting VACpunt Wonen over het werk van de 
Adviescommissies Wonen.
VACpunt Wonen verzoekt het college en de raad om in Beemster een Adviescommissie 
Wonen in het leven te roepen.
Dit verzoek is om advies voorgelegd aan het college.
Wij stellen u voor het college te verzoeken het advies tijdig aan te bieden voor behandeling in 
de op 7 september 2010 te houden vergadering van de raadscommissie.

Hoogachtend,                                                 
Het raadspresidium van Beemster,      

H.N.G. 
Brinkman,
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier


