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Ingekomen stukken en mededelingen
Middenbeemster, 4 september 2008

Aan de raad
Nr. Aanduiding van het stuk
1. Brief d.d. 4 juni 2008 van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlage het rapport ‘Stap voor
stap door de keten’.
2. Brief d.d. 23 juni 2008 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met als bijlage
het rapport ‘Van werklast naar werklust’.
3. Brief d.d. 27 juni 2008 van het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden),
waarin de herziening van het bovenwettelijke werkloosheidsregeling wordt toegelicht.
4. Brief d.d. 29 juni 2008 van Rechtbijstandsbureau Codex over het onderwerp ‘nieuwbouw in het
Prinses Beatrixpark en planschade’.
5. Brief d.d. 3 juli 2008 van de korpsbeheerder Politieregio Zaanstreek-Waterland met als bijlage
het jaarverslag 2007 van de politieregio.
6. Brief d.d. 14 juli 2008 van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlagen de publicaties ‘Het
eerste jaar’, ‘De lerende keten’ en ‘Regionale samenwerking’.
7. Brief d.d. 15 juli 2008 van de VNG over de invoering van een sectoraal
functiewaarderingssysteem.
8. Brief d.d. 22 juli 2008 van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, waarin zij meedeelt dat de invoering van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht een jaar is uitgesteld. Als richtpunt geldt nu: invoering per 1 januari 2010.
9. Brief d.d. 27 juli 2008 van de heer W. Pot, waarin hij verzoekt de manege aan de Rijperweg zo
spoedig mogelijk na het verlaten door de Beemster Ruiters te slopen.
De heer Pot is reeds geïnformeerd over het feit, dat de sloop direct na het vertrek van de
Beemster Ruiters van start gaat.
Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.
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10. Brief d.d. 15 juli 2008 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als
bijlage de ‘Handreiking functioneringsgesprek burgemeester’.
Wij stellen u voor kennis te nemen van deze handreiking en aan het raadspresidium over te
laten op welke wijze aanbevelingen in de werkwijze bij onze gemeente worden meegenomen.

Het raadspresidium van Beemster,
de wnd.voorzitter,
de griffier,

W. Zeekant

C.J. Jonges
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