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Ingekomen stukken en mededelingen
Middenbeemster, 26 maart 2008

Aan de raad
Nr. Aanduiding van het stuk
1. Brief (ontvangen op 22 januari 2008) van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlagen
twee rapporten inzake de Wet kinderopvang (2007).
2. Brief d.d. 24 januari 2008 van de GGD Zaanstreek-Waterland met als bijlage het
evaluatieverslag van het project ‘Weet wat je eet’!’.
3. Brief d.d. 1 februari 2008 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland met als bijlage de
begroting 2008. De raming in onze gemeentebegroting voor 2008 is toereikend.
4. Circulaire d.d. 7 februari 2008 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) met informatie over de uitkomsten van het (landelijk) onderzoek
rechtmatigheid 2006.
5. Brief van de heer C.N. Verhagen over bewaking voortgang afdoening brieven, binnenwijkse
veiligheidsaanbevelingen en rampenbestrijding waterschap.
6. Brief d.d. 12 februari 2008 van Milieu Platform Waterland met als bijlage het Manifest Milieu
Platform Waterland.
7. Brief d.d. 18 februari 2008 van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlage o.a. het rapport
‘Zaak van belang’.
8. Brief d.d. 20 februari 2008 van de Commissie voor politieklachten Regio Zaanstreek
Waterland met als bijlage het jaarverslag 2007.
9. Brief d.d. 25 februari 2008 van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlage het rapport
‘Gemeentelijke afdoening, de laatste schakel in de handhavingketen’.
10. Brief d.d. 27 februari 2008 van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlagen de rapporten
‘Goed geplaatst’ en “Uitvoering Wet sociale werkvoorziening 2006’.
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11. Brief d.d. 27 februari 2008 van het Ministerie van BZK met als bijlage de reactie van de
Minister van BZK op de motie van de gemeenteraad van De Wolden over verhoging
vergoeding vice-voorzitter gemeenteraad en fractievoorzitters.
12. Brief d.d. 11 maart 2008 van de rekenkamercommissie met als bijlage het jaarverslag 2007.
Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.
13. Brief d.d. 7 januari 2008 van de Stichting Bed en Breakfast Nederland over bed & breakfast
in onze gemeente. Wij stellen u voor de Stichting te informeren over hetgeen hierover in de
vast te stellen beleidsnota verblijfsrecreatie in het Land van Leeghwater is opgenomen.
14. Motie d.d. 10 maart 2008 van de raad van Koggenland, waarin bij de Minister van
Binnenlandse Zaken wordt aangedrongen op de totstandkoming in 2008 van een hogere
vergoeding voor raadsleden met de mogelijkheid om raadsleden die bijzondere en meer
belastende taken vervullen ook extra te belonen.
Wij stellen u voor deze motie te steunen.
Het raadspresidium van Beemster,
de voorzitter,
de griffier,

H.N.G. Brinkman

C.J. Jonges
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