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VE R G A DE R ING G EME EN TE RA A D 2 01 1    

Pre-adviesnr. 26
Agendapunt
Onderwerp Ingekomen stukken 

Middenbeemster, 14 april 2011

Aan de raad

Nr. Aanduiding van het stuk

1. Brief d.d. 22 februari 2011 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar aanleiding 
van uw besluit d.d. 17 februari 2011 om adhesie te betuigen aan het besluit van de raad van 
Etten-Leur over ‘lokaal geluid tegen decentralisatie van taken zonder bijbehorende budget.

2. Brief d.d. 8 maart 2011 van de secretaris van de rekenkamercommissie met als bijlage het 
Jaarverslag 2010 van de rekenkamercommissie.

3. Brief d.d. 8 maart 2011 van de Inspectie Werk en Inkomen van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid met als bijlage het rapport Balans in dienstverlening.

4. Brief d.d. 10 maart 2011 van burgemeester en wethouders met de resultaten van een intern 
onderzoek naar aantallen beroep en hoger beroepzaken en de eerste uitkomst van een pre 
mediationproef.

5. Circulaire d.d. 14 maart 2011 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
over de evaluatie verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders.

6. Brief d.d. 16 maart 2011 van de Nationale ombudsman met als bijlage het verslag van de 
Nationale ombudsman over 2010.

7. Jaarverslag Land van Leeghwater 2010.

8. Motie d.d. 3 maart 2011 van de raad van Urk met als strekking ‘tegengaan van 
drugsgebruik’.
Anders dan in de gemeente Urk het geval is staat in de Algemene plaatselijke verordening 
(APV) van Beemster een bepaling op grond waarvan het verboden is op door het college 
aangewezen plaatsen softdrugs voorhanden te hebben of te gebruiken.
Het aanwijzingsbesluit van het college, dat tevens betrekking heeft op alcoholhoudende 
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drank, ligt bij de stukken voor u ter inzage.

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

Hoogachtend,                                                 
Het raadspresidium van Beemster,    

W. Zeekant,
Plaatsvervangend 
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier


