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Ingekomen stukken
Middenbeemster, 22 januari 2009

Aan de raad
Nr. Aanduiding van het stuk
1. Motie d.d. 20 november 2008 van de raad van Hulst over het financiële kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
2. Motie d.d. 24 november 2008 van de raad van Zuidhorn over het AWBZ-maatregelenpakket.
3. Brief d.d. 26 november 2008 van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlagen de
rapportages “Iedereen doet mee’ en ‘Kansen en belemmeringen’.
4. Motie d.d. 27 november 2008 van de raad van Boxmeer over het AWBZ-maatregelenpakket.
5. Motie d.d. 4 december 2028 van de raad van Oldenzaal over het AWBZ-maatregelenpakket.
6. Brief van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlage het rapport “Verder op weg naar
integrale dienstverlening”.
7. Brief d.d. 9 december 2008 van burgemeester en wethouders met daarin de beantwoording
van vragen van de heer J.R.P.L.. Dings over rioolbeheer.
8. Brief d.d. 9 december 2008 van de GGD Zaanstreek-Waterland en de brief d.d. 23 december
2008 van burgemeester en wethouders over de begrotingswijziging 2008 van de GGD.
9. Brief d.d. 11 december 2008 van de griffier van Wormerland met o.a. de mededeling dat de
raad van Wormerland de motie van uw raad naar aanleiding van het besluit van de
Veiligheidsregio over regionalisering/centralisatie van de gemeentelijke brandweer, voor
kennisgeving heeft aangenomen.
10. Afdruk van brief d.d. 12 december 2008 van de heer C.N. Verhagen aan de gemeente
Purmerend met het verzoek tot herstel van het ambtelijk en bestuurlijk management in duaal
verband.
11. Brief d.d. 17 december 2008 van burgemeester en wethouders met informatie over het te
houden onderzoek ten behoeve van de kwaliteitstoets.
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12. Motie d.d. 17 december 2008 van de raad van Haaksbergen over het AWBZmaatregelenpakket.
13. Brief d.d. 18 december 2008 van het CAK met een bevestiging van de door de gemeente
Beemster nieuw ingevoerde gegevens in de EB Parametermodule van het CAK.
14. Brief d.d. 23 december 2008 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met de mededeling
dat er op dit moment geen aanleiding is om de gemeente Beemster voor het begrotingsjaar
2009 onder het preventieve toezicht te brengen.
15. Brief d.d. 28 december 2008 van de heer C.N. Verhagen, waarin hij raad en college uitnodigt
tot het houden van een openbaar raadsdebat over het zijns inziens sluipende duale
verkalkingsproces.
16. Brief d.d. 4 januari 2009 van de heer C.N. Verhagen aan de burgemeester met als onderwerp:
Oproep aan de regionale pers tot het afnemen van een interview met de burgemeester.
17. Brief d.d. 13 januari 2009 van de heer C.N. Verhagen aan de Nationale Ombudsman, waarin
hij o.a. wijst op een tekortschietende informatieplicht van de overheid richting burger en een
ernstig tekort in het kennisniveau op het terrein van het bewijsrecht. Hij noemt in dit verband
de Algemene wet bestuursrecht..
18. Brieven d.d. 11, 17 en 25 januari 2009 van de heer C.N. Verhagen aan de burgemeester en de
gemeenteraad, waarin hij o.a. de gemeenteraad verzoekt om in zijn eerstvolgende vergadering
een moment stilte in te lassen ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van het Gaza-conflict.
19. Jaarverslag Leerplicht 2007/2008.
20. E-mail d.d. 22 januari 2009 van de Tibet Support Groep Nederland met het verzoek om op 10
maart 2009 de Tibetaanse vlag vanaf het gemeentehuis te laten wapperen. Dit ter herinnering
aan de Tibetaanse volksopstand in 1959.
21. Brief van burgemeester en wethouders over het procesverloop van het Des Beemsters project
Nieuwe Visie Beemster Erf.
Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.
22. Brief d.d. 20 oktober 2008 van Bouwend Nederland over belangrijke onderwerpen in de bouw.
Bij brief van 13 januari 2009 geven burgemeester en wethouders een reactie op deze brief.
Wij stellen u voor met deze reactie in te stemmen en daarvan mededeling te doen aan
Bouwend Nederland.
23. Brief d.d. 20 november 2008 van de voorzitters van MKB Nederland en VNO-NCW, waarin zij
uw raad oproepen om de onderwerpen regeldruk en dienstverlening hoog op de politieke
agenda te houden.
Wij stellen u voor briefschrijvers te berichten, dat de gemeente Beemster in 2008 een project
is gestart om samen met burgers en ondernemers de gemeentelijke regels te vereenvoudigen
en de dienstverlening te verbeteren.
24. Brief d.d. 1 december 2008 van de Stichting Muur Tegen Geweld met het verzoek om een
financiële bijdrage voor een op te richten landelijke monument ‘Het onbevattelijke’.
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Het college heeft op 6 januari jl. besloten het verzoek af te wijzen, omdat de
subsidieverordening niet toelaat om subsidie te verstrekken voor doeleinden die niet
rechtstreeks het welzijn of de belangen van de Beemsterlingen dienen. Op de tweede plaats zal
de uitstraling en de preventieve werking die van zo’n monument uit moet gaan, niet tot de
Beemster doordringen vanwege de grote afstand. Wij stellen u voor zich te conformeren aan de
beslissing van het college.
25. Brief d.d. 5 december 2008 van Milieudefensie met het verzoek om deel te nemen aan de Week
van de Vooruitgang 2009. Dit is een activiteit om duurzame mobiliteit te stimuleren.
Wij stellen u voor nader bericht van het college af te wachten over de wijze waarop Beemster aan
deze activiteit zal deelnemen.
26. Brief d.d. 6 januari 2009 van de portefeuillehouder Cultuur c.a. over de behandeling van een
concept plan van aanpak ter uitvoering van de Cultuurnota 2008-2012.
Wij stellen u voor er mee in te stemmen om het concept plan van aanpak te agenderen voor de
vergadering van de commissie samenleving op 5 maart 2009.
Het raadspresidium van Beemster,
de voorzitter,
de griffier,

H.N.G. Brinkman

C.J. Jonges
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