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Aan de raad
Nr. Aanduiding van het stuk
1. Brief d.d. 6 januari 2011 van de directeur-inspecteur van het Inspectoraat Generaal VROM
met een reactie op de aangeleverde informatie in het kader van de quick scan uitvoering
asbesttaken.
2. Brief d.d. 8 februari 2011 van ParkeerService over uitvoering van parkeertaken.
Onze gemeente heeft (nog) geen bemoeienis met deze taken.
3. Brief d.d. 11 februari van burgemeester en wethouders met de samenvatting van het
jaarverslag 2009/2010 Leerplicht / RMC van de gemeente Beemster.
4. Brief d.d. 16 februari 2011 van de raad van Schermer met het bericht dat de motie van de
Beemster Polder Partij over Natura 2000 en het concept beheerplan Eilandspolder unaniem
gesteund wordt.
5. Brief d.d. 17 februari 2011 van de Inspectie Werk en Inkomen van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid met als bijlage de programmarapportage de Burger bediend in
2010.
6. Brief d.d. 28 februari 2011 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met als bijlage de
publicatie “Teambuilding in een versplinterd politiek landschap”.
Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.
7. 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, gehoord de discussie over dit onderwerp tijdens de vergadering van de
raadscommissie op 8 maart jl., PWN te berichten dat u niet voornemens bent om
precarioheffing in te voeren voor waterleidingen.
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8. Brief d.d. 19 januari 2011 van SVAG (Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten) met
een oproep om ons bij deze organisatie aan te sluiten.
Het college heeft naar aanleiding van deze brief bij brief van 27 januari 2011 de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten de volgende vraag voorgelegd: “Onderschrijft u dat het tot de
taken van de VNG kan worden gerekend om de autonomie van gemeenten in Nederland te
bepleiten bij de Rijksoverheid?”
Wij stellen u voor de reactie van de VNG af te wachten alvorens richting SVAG te reageren.
9. Brief d.d. 28 februari 2011 van mevr. R.H. Ernsting-Nijdam namens de dorpsraad
Zuidoostbeemster i.o. over de plannen voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in
Middenbeemster. De brief is ook aan het college gericht.
Wij stellen u voor de dorpsraad i.o. te berichten dat de in de brief aangehaalde punten zaken
betreffen, waarin het college beslissingsbevoegd is en dat de standpunten van de
raadsfracties over deze zaak tijdens de commissievergadering op 8 maart jl. aan het college
kenbaar zijn gemaakt.

Hoogachtend,
Het raadspresidium van Beemster,

H.N.G.
Brinkman,
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier

blz. 2 van 2

