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Aan de raad

       Nr . Aanduiding  van het stuk.

1. Notitie  “Evaluatie  Wmo beleidsnota 2008-2011”.

2. Brief  d.d. 5 december 2011 van burgemeester en wethouders met als bijlage het 
Jaarverslag 2010 van de Commissie voor de Bezwaarschriften  Beemster (CBB).

3. Brief  d.d. 21 december 2011 van de VROM-Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur  
en Milieu  aan het college.
Het  betreft  de reactie op de verbetervoorstellen van het college in  het kader van de quick 
scan uitvoering asbesttaken. 

4. Brief  d.d. 28 december 2011 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met het bericht  
dat zij  op dit  moment  geen aanleiding zien om de gemeente Beemster voor het 
begrotingsjaar  2012 onder het preventieve toezicht  te brengen. 

5. Jaarverslag Leerplicht/RMC schooljaar  2010/2011 (RMC = Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie).

6. Motie d.d. 25 november van de raad van Urk,  die gericht  is tegen een motie van de Tweede 
Kamer  over zogenoemde weigerambtenaren.

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

7. Brief  d.d. 16 december 2011 van de dorpsraad Zuidoostbeemster aan de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en wethouders. In  de brief adviseert  de dorpsraad over het plan 
voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in  Zuidoostbeemster. 
Bij  brief van 10 januari  2012 heeft  het college de dorpsraad laten weten het advies van de 
dorpsraad niet  over te nemen en dat het heeft  besloten om akkoord te gaan met het 
herziene ontwerp van een brandweerpost in  Zuidoostbeemster.
Wij  stellen u voor deze zaak hiermee als afgedaan te beschouwen. 
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8. Brief  d.d. 14 december 2011 van het dagelijks bestuur  van de Stadsregio Amsterdam met de 
stand van zaken bij  de voortgang van het dossier bestuurlijke  toekomst stadsregio 
Amsterdam. 

Wij  stellen u voor kennis te nemen van deze informatie  en zich uit  te spreken voor 
voortzetting  van de gemeentelijke samenwerking  in  de stadsregio Amsterdam, ook nadat  
de + uit  de Wgr verdwijnt.

Hoogachtend,
Het  raadspresidium  van 
Beemster.

H.N.G. 
Brinkman  
burgemeester 

C.J. Jonges
griffier


