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Aan de raad
Nr. Aanduiding van het stuk
1. Brief d.d. 29 juni 2008 van Rechtbijstandsbureau Codex over het onderwerp ‘nieuwbouw in het
Prinses Beatrixpark en planschade’.
Wij hebben het college gevraagd een publicatie in Binnendijks op te nemen over de nieuwe
Wet op de ruimtelijke ordening en planschade in het algemeen.
2. Brief van september 2008 van de Bond tegen het vloeken met daarin een aanbod van
materialen en gastlessen om het thema respect of respectvolle taal onder de aandacht van de
burgers te brengen.
3. Brief van september 2008 van de heer C.N. Verhagen, waarin hij diverse onderwerpen onder
de aandacht van uw raad brengt.
4. Brief d.d. 9 september 2008 van de voorzitter van de raad van Remmerswaal met als bijlage
een motie van de raad van die gemeente over subsidiëring van milieuorganisaties. Tevens is
bijgevoegd de reactie d.d. 18 september 2008 op die motie van Vogelbescherming Nederland.
5. Brief d.d. 10 september 2008 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met daarin een
reactie op de motie d.d. 26 juni 2008 van uw raad over het onderwerp “herinrichting N243”.
6. Brief d.d. 17 september 2008 van de GGD Zaanstreek-Waterland over overmaking van het
EKD-budget (Elektronisch Kind Dossier). De bijdrage van Beemster is inmiddels overgemaakt.
7. Brief d.d. 22 september 2008 van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlage het rapport
“Preventie boven repressie”.
8. Brief d.d. 25 september 2008 van de heer C.N. Verhagen over een leegstaand pand aan het
Marktplein.
9. Brief d.d. 1 oktober 2008 van de GGD Zaanstreek-Waterland over jeugdgezondheidszorg.
De GGD vindt het wenselijk om de gezondheidszorg voor 0-19 jarigen samen te brengen in één
organisatie onder publieke aansturing. In de komende maanden krijgt u nadere informatie en
een voorstel over dit onderwerp.
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10. Brief d.d. 3 oktober 2008 van het gemeentebestuur van Veendam met als bijlage een motie
van de raad van die gemeente die gericht is op aanpassing van de fiscale regeling voor
vrijwilligers.
11. Brief d.d. 3 oktober 2008 van de heer C.N. Verhagen met daarin een aanbieding van Codexreisbureau.
12. Brief d.d. 9 oktober 2008 van de GHOR/GGD met als bijlagen de jaarrekening CPA, de
gemeenschappelijke jaarrekening GHOR in liquidatie, inclusief de geconsolideerde
jaarrekening GHOR 2007.
13. Voorstel d.d. 14 oktober 2008 van het college van burgemeester en wethouders om kennis te
nemen van de stand van zaken bij de uitvoering van het werkprogramma van het college.
Dit stuk is op advies van de commissie voor algemene en financiële zaken op de lijst van
ingekomen stukken geplaatst.
14. Brief d.d. 24 oktober 2008 van de heer A.A.M. Vlaar, waarin hij meedeelt dat hij zijn
lidmaatschap van de raadscommissies met ingang van heden beëindigt.
15. Brief d.d. 28 oktober 2008 van het college van burgemeester en wethouders met informatie
over het onderzoeksplan 2008 ter uitvoering van de verordening ex artikel 213a
Gemeentewet.
16. Brief d.d. 28 oktober 2008 van het college van burgemeester en wethouders met informatie
over het onderzoeksplan 2009 ter uitvoering van de verordening ex artikel 213a
Gemeentewet.
Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.
17. Motie d.d. 23 oktober 2008 van de raad van Edam-Volendam, waarin hij zijn ongenoegen
uitspreekt over de gang van zaken rondom het besluit van het bestuur van de Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland tot het sluiten van een intentieovereenkomst met de ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake volledige regionalisering/centralisatie van
de gemeentelijke brandweer, zonder vooraf en op basis van argumenten daarover met de
gemeenteraden binnen deze veiligheidsregio te communiceren.
Wij stellen u voor deze motie bij de behandeling van agendapunt 15 te betrekken.

Het raadspresidium van Beemster,
de voorzitter,
de griffier,

H.N.G. Brinkman

C.J. Jonges
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