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Aan de raad
Nr. Aanduiding van het stuk
1. Brief d.d. 4 maart 2008 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
voorgenomen wijzigingen van de wet Fido (financiering decentrale overheden).
2. Brief d.d. 6 maart 2008 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het Regionaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit regio Noordvleugel (RSL-NV).
3. Brief d.d. 9 april 2008 van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
over het systeem van gewogen stemmen in raadscommissies.
Onze gemeente past dit systeem niet toe . Reden waarom deze brief voor kennisgeving kan
worden aangenomen.
4. Brief d.d. 14 april 2008 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met als bijlage het
gemeenschappelijk toezichtkader ‘Zichtbaar toezicht’.
5. Brief d.d. 25 april 2008 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de motie van de raad van Koggenland inzake honorering raadswerk. De brief betreft
ontvangstbevestiging van de brief van de raad van Beemster over ondersteuning van deze
motie.
6. Brief d.d. 26 april 2008 van de heer C.N. Verhagen met als onderwerp: Motie voorstel aan
B&W over het functioneren van de welstandscommissie en de monumentencommissie in het
kader van de Woningwet i.v.m. sluipende aantasting beeldkwaliteit van de droogmakerij de
Beemster binnen en buiten de bebouwde kom na de verkregen Werelderfgoed status.
7. Brief d.d. 14 mei van burgemeester en wethouders met als bijlage het Jaarverslag
Kinderopvang 2007.
8. Brief d.d. 19 mei 2008 van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlage het Jaarverslag 2007
van de inspectie.
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9. Brief d.d. 20 mei 2008 van de VROM Inspectie met informatie over de resultaten van het
project ‘Gemeentelijke inrichtingen.
10. Brief d.d. 21 mei 2008 van de GGD Zaanstreek-Waterland met als bijlage de vastgestelde
begroting 2008.
11. Brief d.d. 21 mei 2008 van de heer C.N. Verhagen, waarin hij het Kabinet en de beide Kamers
oproept het internationale recht te versterken door regeringen strafbaar te achten bij niet of te
weinig humanitaire hulpverlening aan het eigen volk na een natuurramp.
12. Brief d.d. 23 mei 2008 van de heer C.N. Verhagen, waarin hij verzoekt de hal van het
gemeentehuis als vervangende exposeerruimte aan kunstenares Ellen Vroegh aan te bieden.
13. Brief d.d. 23 mei 2008 van Wheels4all met het verzoek om ter verbetering van de mobiliteit en
het milieu het buurtauto-systeem op te nemen in de verkeers- en vervoersplannen en in het
milieubeleid van de gemeente.
14. Brief d.d. 25 mei 2008 van de heer C.N. Verhagen, gewijd aan de slechte staat van onderhoud
van korenmolen De Nachtegaal.
15. Voorstel d.d. 26 mei 2008 van burgemeester en wethouders, waarin wordt voorgesteld om
kennis te nemen van het verantwoordingsverslag Centrale uitvoeringsorganisatie Sociale
Zaken 2007.
Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.
16. Brief d.d. 20 maart 2008 van de Rekenkamercommissie gemeenten Beemster, Graft-De Rijp,
Schermer en Zeevang met als bijlage het rapport naar aanleiding van het onderzoek
aanbestedingen. De nieuwe aanbestedingsregels, die uw raad onlangs heeft vastgesteld,
komen tegemoet aan de aanbevelingen van deze commissie. Wij stellen u voor uw waardering
uit te spreken voor dit rapport en te bevestigen dat de nieuwe aanbestedingsregels tegemoet
komen aan de aanbevelingen van de commissie.
17. Brieven van 18 april 2008 van het dagelijks bestuur van het Werkvoorzieningschap
Zaanstreek-Waterland met als bijlagen: ontwerp jaarverslag en jaarrekening 2007 alsmede de
ontwerpbegroting 2009.
Wij stellen u voor het dagelijks bestuur te berichten, dat deze stukken u geen aanleiding geven
tot op- of aanmerkingen.
18. Brief d.d. april 2008 van de Stichting ANMC (Afghaan-Nederlands Media en Communicatie)
met het verzoek om een financiële bijdrage te leveren ten behoeve van de actie ‘Help
Afghanistan op weg naar onafhankelijke media!’.
Wij stellen u voor dit verzoek af te wijzen, omdat dit niet past binnen het beleid dat uw raad
heeft vastgesteld voor financiële ondersteuning van acties of projecten buiten de
gemeentegrenzen. Dit beleid is dat aan de rijksoverheid, particuliere organisaties en individuen
wordt overgelaten om dit financieel te ondersteunen. Slechts bij zeer hoge uitzondering wordt
hiervan afgeweken.

blz. 2 van 3

18. Brief d.d. 25 mei 2008 van de heer C.N. Verhagen, waarin hij oproept tot overleg met de
veenweide-boeren over de gruttocrisis.
Wij stellen u voor het college te verzoeken dit onderwerp aan de orde te stellen in het
periodiek overleg met agrarische organisaties.

Het raadspresidium van Beemster,
de voorzitter,
de griffier,

H.N.G. Brinkman

C.J. Jonges
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