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

Pre-adviesnr. 45
Agendapunt
Onderwerp Ingekomen stukken 

Middenbeemster, 16 juni 2011

Aan de raad

Nr. Aanduiding van het stuk

1. Brief d.d. 1 juni 2011 van burgemeester en wethouders van Hof van Twente over het 
bestuursakkoord VNG-Rijk 2011-2015.

2. Brief d.d. 1 juni 2011 van wethouder Klaver over subsidie 2011 voor de Stichting 
Speelgelegenheid Middenbeemster. 

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

3. Brief d.d. 2 mei 2011 van Baanstede met onder andere als bijlagen de jaarrekening 2010 en 
de ontwerpbegroting 2012.
Bij brief van 25 mei 2011 geeft het college een reactie op deze stukken. 
Wij stellen u voor Baanstede te vragen naar mogelijkheden te zoeken om de tekorten zelf op 
te vangen en een sluitende begroting te presenteren zonder extra bijdrage van de gemeenten.

4. Programmaverantwoording 2010 en programmabegroting 2012 van het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW).
Bij brief van 1 juni 2011 geeft het college een reactie op deze stukken. Het college heeft het 
ISW onder voorbehoud laten weten dat er vooralsnog geen bedenkingen en/of opmerkingen 
zijn.
Wij stellen u voor zich aan het standpunt van het college te conformeren. 

5. Brief d.d. 23 mei 2011 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland met de begroting 2012, 
die het Veiligheidsbestuur op 11 mei 2011 voorlopig heeft vastgesteld.
Bij brief van 14 juni 2011 geeft het college een reactie op deze stukken.
Wij stellen u voor om conform het voorstel van het college geen zienswijze in te dienen en dit 
schriftelijk aan het Veiligheidsbestuur mee te delen.

6. Brief d.d. 24 mei 2011 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in reactie op de motie 
van de raad van Beemster naar aanleiding van het concept Natura 2000 beheerplan 
Eilandspolder.
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Wij stellen u voor met instemming kennis te nemen van deze reactie en de uitkomsten van 
het overleg van provincie en andere bij het beheerplanproces betrokken organisaties en 
overheden af te wachten.

Hoogachtend,                         
Het raadspresidium van Beemster,    

H.N.G. 
Brinkman
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier


