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1. Brief  d.d. 22 februari  2012 van de Burgerrechtenvereniging Vrijbit  over het 
onderwerp ‘Geen verwijdering  vingerafdrukken  uit  reisdocumentatie  
administraties’.
De Nieuwsbrief d.d. 5 maart  2012 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkri jksrelaties gaat over de planning verwijdering  vingerafdrukken  uit  de 
reisdocumentenadministratie  (RAAS). 

2. Brief  d.d. 29 februari  2012 van de rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp, 
Schermer en Zeevang met het jaarverslag 2011.

3. Brief  d.d. 1 maart  2012 van het college waarin  wordt  ingegaan op het bezoek van 
mevr. E. Sweet, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.
In  het gesprek met mevr. Sweet is gesproken over de voorgenomen ambtelijke  
samenwerking  tussen Beemster en Purmerend.

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

4. E-mail  d.d. 12 maart  2012 van het college van burgemeester en wethouders van 
Langedijk  aan de leden van de raad met als bijlage een motie van de raad van die 
gemeente. In  de motie staat  dat Langedijk  de motie van de raad van Alkmaar,  
waarin  gepleit  wordt  voor veilige opvang van jeugdige asielzoekers binnen 
gemeentegrenzen, ondersteunt  .
De raad van Langedijk  roept de overige gemeenten in  Nederland op om de 
minister  en de Tweede Kamerfracties bezorgdheid over te brengen over het 
geldende asiel- en immigratiebeleid en op te roepen het advies van de 
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken te volgen.
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In  dit  advies wordt  o.a. gepleit  voor het betrekken van de lokale gemeenschap bij  
de beoordeling van bijzondere zaken van uitgeprocedeerde vreemdelingen.
Wij  stellen u voor een standpunt  in  te nemen over de motie van Langedijk.

Hoogachtend,
Het  raadspresidium  van Beemster

H.N.G. 
Brinkman,
voorzitter

C.J. 
Jonges,
griffier
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