
blz.1 van 3  

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

Pre-adviesnr. 30
Agendapunt
Onderwerp Ingekomen stukken 

Middenbeemster, 12 mei 2010

Aan de raad

Nr. Aanduiding van het stuk

1. 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.
Uw raad heeft op 22 april 2010, naar aanleiding van een vraag van de heer N.C.M. de Lange, 
besloten pas een besluit te nemen nadat het kabinet een besluit heeft genomen over 
versoepeling van de legitimatieregels bij verkiezingen. 
Het kabinet heeft inmiddels besloten dat bij de verkiezingen op 9 juni 2010 en bij de 
Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 ook identiteitsdocumenten kunnen worden 
gebruikt die maximaal vijf jaar zijn verlopen. Deze maatregel geldt niet alleen voor oudere 
kiezers, maar voor alle kiezers. 

2. Brief d.d. 13 april 2010 van de griffier van Rotterdam over de gemeenteraadsverkiezing op 3 
maart 2010 in Rotterdam.

3. Brief d.d. 13 april 2010 van burgemeester en wethouders met als bijlage het jaarverslag 
Kinderopvang 2009.

4. Reacties van de gemeenten of gemeenteraden van Amsterdam, Beverwijk,  Bussum, 
Koggenland en Wormerland op uw motie d.d. 11 maart 2010 over de provinciale 
structuurvisie.

5. Brief d.d. 3 mei 2010 van burgemeester en wethouders, waarin zij meedelen dat op advies 
van het Kwaliteitsteam is besloten om af te zien van een specifiek kapbergenbeleid. 

6. Brief d.d. 4 mei 2010 van burgemeester en wethouders met de beantwoording van een 
vraag, die de heer J.H. Köhne in de vorige raadsperiode heeft gesteld over rechtsongelijkheid 
tussen agrariërs bij peilaanpassingen in het kader van het Des Beemsters project 
Waterbeheer.
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Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

7. Brief d.d. 15 maart 2010 van het bestuur van Landschap Waterland met het verzoek om in te 
stemmen met de intrekking van de Algemene Verordening.
Dit verzoek houdt verband met de verkoop van het recreatiegebied Hemmeland (en de 
jachthaven) aan de gemeente Waterland. 
Wij stellen u voor hiermee in te stemmen.

8. 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.
Bij de behandeling van dit stuk in uw vergadering op 22 april 2010 heeft de heer De Lange 
gevraagd of een en ander zich verdraagt met de disclaimer die de gemeente bij digitale 
verzoeken hanteert. Dit blijkt het geval te zijn. Uitsluitend bezwaarschriften en officiële 
aanvragen kunnen nu nog niet digitaal worden ingediend. 
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.

9. Brief d.d. 16 april 2010 van Voor Werkende Moeders over onder andere wachtlijsten voor 
kinderopvang en schooltijden.
Wij stellen u voor Voor Werkende Moeders te berichten, dat u goede buitenschoolse opvang 
heel belangrijk vindt en dat gewerkt wordt aan verbetering van de bestaande voorzieningen in 
Beemster op dit terrein.

10. Brief d.d. 20 april 2010 van burgemeester en wethouders met als bijlagen de jaarstukken 
2009 en de begroting 2011 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
Het veiligheidsbestuur heeft gevraagd om de zienswijze van de raad over deze stukken 
uiterlijk 18 juni 2010 in te dienen.
De stukken van de veiligheidsregio zijn besproken in de op 11 mei 2010 gehouden 
vergadering van de raadscommissie. 
De raadscommissie kan zich verenigen met het voorstel van burgemeester en wethouders 
om geen zienswijze in te dienen en dit schriftelijk aan het veiligheidsbestuur mee te delen.
Hierbij ware tevens aan te geven dat u ingenomen bent met verzoek van het dagelijks 
bestuur om duidelijkheid te verschaffen over de vereiste omvang van het 
weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s.
Wij stellen u voor conform te besluiten.

Hoogachtend,                                                 
Het raadspresidium van Beemster,      

H.N.G. 
Brinkman,
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier
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