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Ingekomen stukken
Middenbeemster, 2 december 2009

Aan de raad
Nr. Aanduiding van het stuk
1. Brief d.d. 30 oktober 2009 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties met als bijlage het onderzoeksrapport “Bevolkingsdaling in Nederland.
Regionale Bevolkingsdynamiek in Beeld”.
Volgens het rapport heeft Beemster in de periode 2009-2025 een bevolkingsgroei van 0,4%.
2. Brief d.d. 3 november 2009 van burgemeester en wethouders van Beemster over het
Kwaliteitsteam Des Beemsters en de Welstandscommissie.
3. Brief d.d. 4 november 2009 van burgemeester en wethouders van Beemster met informatie
over het nieuwe Bureau Toerisme Laag Holland.
4. Brief d.d. 5 november 2009 van het Nationaal Restauratiefonds met als bijlage de brochure
“Toon karakter, zet in op cultureel erfgoed”.
5. Kopie brief d.d. 7 november 2009 van de heer C.N. Verhagen aan de gemeente Purmerend
over het Stadsverwarmingsbedrijf Purmerend BV.
6. Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met als
bijlage het werkplan “De groei van windenergie op land”.
7. Brief d.d. 14 november 2009 van de heer C.N. Verhagen over het garantiebesluit NH kerk te
Middenbeemster.
Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.
8. Afvalmonitor / effectmeting Beemster 2008.
Wij stellen u voor dit stuk op de lijst van ingekomen stukken voor de eerstvolgende
vergadering van de commissie grondgebied te zetten.
9. Brief d.d. 27 oktober 2009 van de bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie
Amsterdam (BJAA) over het investeringsplan BJAA.
De reactie hierop d.d. 4 november 2009 van burgemeester en wethouders ligt eveneens bij
de ingekomen stukken.
blz.1 van 2

Wij stellen u voor zich te conformeren aan het standpunt van het college.
10. Brief d.d. 29 oktober 2009 van de Europese Klokkenluiders Partij (EKP), waarin onder andere
om subsidie wordt gevraagd.
Wij stellen u voor dit verzoek ter afdoening in handen te stellen van burgemeester en
wethouders, omdat zij bevoegd zijn om op subsidieaanvragen te beslissen.
11. Brieven van de gemeentebesturen van Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang met als
onderwerp fusieproces gemeenten Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang.
Wij stellen u voor deze gemeentebesturen een afdruk van de brief d.d. 5 november 2009 van
de commissie ambtelijke samenwerking te sturen en tevens te verzoeken medewerking te
verlenen aan de inventarisatie, die in opdracht van deze commissie wordt uitgevoerd.
12. Motie d.d. 10 november 2009 van de raad van Bergen inzake de voornemens van de
rijksoverheid voor de komende jaren met betrekking tot de uitkeringen uit het
gemeentefonds in relatie tot de uitgaven van de gemeenten voor de sociaal zwakkeren.
Wij stellen u voor adhesie aan deze motie te betuigen.
13. Brief d.d. 3 december 2009 van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften met het
advies van de commissie inzake het bezwaarschrift van de heer C.J. Tinholt tot de vestiging
van een voorkeursrecht.
Wij stellen u voor het bezwaarschrift conform het advies van de commissie ongegrond te
verklaren.
14. Brief d.d. 3 december 2009 van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften met het
advies van de commissie inzake het bezwaarschrift van mevr. G.A. Reuzenaar, de heer P.J.M.
Reuzenaar, de heer M.J. Reuzenaar en de heer J.M. Reuzenaar met betrekking tot de
vestiging van een voorjkeursrecht.
Wij stellen u voor het bezwaarschrift conform het advies van de commissie ongegrond te
verklaren.

Het raadspresidium van Beemster,

H.N.G.
Brinkman,
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier
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