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Pre-adviesnr. 32
Agendapunt
Onderwerp Ingekomen stukken 

Middenbeemster, 28 april 2011

Aan de raad

Nr. Aanduiding van het stuk

1. Afschrift brief d.d. 8 april 2011 van de VROM Inspectie aan het college van burgemeester en 
wethouders met een rectificatie op een eerdere brief over de resultaten van de quick scan 
uitvoering asbesttaken.

2. Brief d.d. 11 april 2011 van burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp over Natura 2000 
Concept beheerplan Eilandspolder.
De raad van Graft-De Rijp ondersteunt de motie d.d. 17 februari 2011 van de raad van 
Beemster.

3. Brief d.d. 14 april 2011 van Wecycle met de resultaten van een benchmark afgifte 
elektrische apparaten.
Beemster scoort boven het stedelijk en landelijk gemiddelde.

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

4. Brief d.d. 11 april 2011 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de inzet 
van de VNG met betrekking tot autonomie gemeenten.
In uw vergadering van 24 maart 2011 heeft u besloten om de reactie van de VNG af te 
wachten alvorens te reageren op de brief d.d. 19 januari 2011 van SVAG 
(Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten) met een oproep om u bij deze organisatie 
aan te sluiten.
Wij stellen u gezien de reactie van de VNG voor te besluiten niet tot het SWAV toe te treden, 
omdat de toegevoegde waarde daarvan hoogstens zeer beperkt is.

5. Motie d.d. 20 april 2011 van de raad van Leek, die gericht is op verlaging van de kosten van 
deelname aan het congres en de algemene ledenvergadering van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten op VNG.
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De raad van Leek is van oordeel dat het mogelijk moet zijn om voor een geringer bedrag een 
soberder (bijv. eendaags) congres en algemene ledenvergadering te organiseren.
Wij stellen u voor deze motie te ondersteunen.

Hoogachtend,                                                 
Het raadspresidium van Beemster,    

H.N.G. 
Brinkman
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier


