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Pre-adviesnr. 1
Agendapunt
Onderwerp Ingekomen stukken 

Middenbeemster, 10 februari 2011

Aan de raad

Nr. Aanduiding van het stuk

1. Motie d.d. 23 september 2010 van de raad van Goedereede met een oproep aan de andere 
gemeenten om zich aan te sluiten bij het initiatief om te komen tot een Platform Zelfstandige 
gemeenten.
Uw raad heeft op 11 november 2010 besloten om de Commissie Ambtelijke Samenwerking 
te verzoeken deze motie te betrekken bij de CAS-opdracht.
De Commissie Ambtelijke Samenwerking adviseert deze motie voor kennisgeving aan te 
nemen.

2. Brief d.d. 17 november 2010 van Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland met als 
bijlage de Kadernota à la carte, een door de Noord-Hollandse anti-discriminatiebureaus 
gepresenteerd overzicht met tips, handreikingen en adviezen.

3. Brief d.d. 8 december 2010 van de Inspectie Werk en Inkomen van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid met als bijlage het rapport Implementatie eenmalige 
gegevensvraag.

4. Brief d.d. 13 december 2010 van de GGD Zaanstreek Waterland met informatie over de 
vaststelling van de jaarrekening 2009 en de programmabegroting 2011.

5. Brief d.d. 14 december 2010 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland waarin zij 
meedelen, dat zij op dit moment geen aanleiding zien om Beemster voor het begrotingsjaar 
2011 onder preventief toezicht te brengen.

6. Motie d.d. 14 december 2010 van de raad van Losser waarin o.a. wordt uitgesproken dat het 
Kabinet de bezuinigingen op het WSW-budget niet zo drastisch mag doorvoeren. 

7. Motie d.d. 15 december 2010 van de raad van Leek waarin hij de leden van de Tweede 
Kamer en het Kabinet laat weten de bezuinigingen op sociale werkplaatsen, de bijstand en 
de re-integratiebudgetten en het loslaten van het minimumloon onaanvaardbaar vindt. 
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8. Brief d.d. 28 december 2010 van burgemeester en wethouders met beantwoording van de 
vraag van de heer N.C.M. de Lange over begeleiding van het project vorming dorpsraden 
vanaf 1 januari 2011.

9. Brief d.d. 29 december 2010 van de Stichting Vrienden van fort de Hel met het verzoek om 
planologische informatie over het fort aan de Jisperweg. Het betreft een verzoek op basis van 
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 
Het college van burgemeester en wethouders is hiervoor het bevoegde orgaan.

10. Brief d.d. 3 januari 2011 van de Inspectie Werk en Inkomen van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid met als bijlage het rapport Armoedebestrijding.

11. Brief d.d. 5 januari 2011 van de Inspectie Werk en Inkomen van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid met als bijlage de rapportage Participatie in crisistijd.

12. Brief d.d. 17 januari 2011 van burgemeester en wethouder met als bijlage het Jaarverslag 
2010 van de urgentiecommissie Beemster.

13. Brief d.d. 19 januari 2010 van burgemeester en wethouders met de 1e tussenrapportage 
Herstructurering Accommodatiebeleid.

14. Brief d.d. 19 januari 2011 van wethouder Klaver met de beantwoording van een vraag van 
mevr. Segers over in rekening brengen huur accommodaties in 2009.

15. Brief d.d. 20 januari 2011 van burgemeester en wethouders over kwaliteitsnormen 
dienstverlening.

16. Brief d.d. 24 januari 2011 van burgemeester en wethouders over de voortgang van het 
uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid gemeente Beemster 2009-2012.

17. Brief d.d. 26 januari 2011 van wethouder Dings over voortzetting tot 2013 van het 
samenwerkingsverband Sociale Zaken met de gemeenten Graft-De Rijp, Schermer en 
Zeevang.

18. Brief d.d. 26 januari 2010 van wethouder Klaver met de beantwoording van vragen van de 
heren Groot en Zeekant over de Tussenrapportage 2010 en het voorstel tot het aanbrengen 
van aanpassingen in de begroting 2011 met betrekking tot het risicomanagement.

19. Brief d.d. 21 november 2010 van de familie Smit met als onderwerp “Termijnstelling / niet 
waargemaakte verwachtingen betreffende bedrijfsverplaatsing van het bedrijf J.A.N. Koning”.

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

20. Motie d.d. 13 december 2010 van de raad van Etten-Leur waarin aan de VNG en het Kabinet 
kenbaar wordt gemaakt dat voordat decentralisatie van taken (o.a. Wajong, Jeugdzorg en 
AWBZ) plaats kan vinden er voldoende middelen en beleidsruimte aan gemeenten 
beschikbaar moeten worden gesteld. Wij stellen u voor deze motie te steunen en daarvan 
bericht te doen aan de raad van Etten-Leur en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG).
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21. Brief d.d. 21 december 2010 van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam met als 
bijlage een notitie over korting op de gemeentelijke bijdragen.
De reactie d.d. 17 januari 2011 van het college op deze stukken ligt eveneens bij de stukken.
Wij stellen u conform het voorstel van het college voor te besluiten om positief te reageren op 
het voorlopig standpunt van de Regioraad daarbij aan te geven, dat u ervan uitgaat dat de 
Stadsregio Amsterdam elke gelegenheid om tot kostenbesparing te komen meteen benut.

22. Brief d.d. 3 januari 2011 van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland waarin de hoop wordt 
uitgesproken dat precarioheffing op drinkwaterleidingen in gemeentegrond geen optie is voor 
de gemeente. PWN wijst ook op een overeenkomst tussen PWN en de gemeente en 
rechterlijke uitspraken over precario en waterleidingen.
Wij stellen u voor PWN te berichten, dat u niet voornemens bent om precarioheffing in te 
voeren voor waterleidingen.

23. Brief d.d. 18 januari 2011 van burgemeester en wethouders met informatie over de 
voorlichting over de plannen van CONO.
Het college vraagt of u zich kunt vinden in de volgorde van de informatievoorziening waarbij u 
als raad na de bewonersbijeenkomst over de plannen van CONO discussieert. 
Wij stellen u voor hiermee in te stemmen.

24. Brief d.d. 20 januari 2011 van Klaver Makelaardij, namens de familie Groot, over het 
bouwblok kaasboerderij Groot op Land van Mulder.
Wij stellen u om het college op te dragen om het principeverzoek voorzien van een 
afdoeningvoorstel zo spoedig mogelijk voor behandeling in de raadscommissie aan te bieden.

Hoogachtend,                                                 
Het raadspresidium van Beemster,      

H.N.G. 
Brinkman,
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier


