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Aan de raad
Nr. Aanduiding van het stuk
1. Brief d.d. 22 februari 2009 van de heer C.N. Verhagen, waarin hij oproept tot het
opstellen van een actieplan uitsterven bijen.
2. Brief d.d. 24 februari 2009 van de griffier van de gemeente Waterland met als
bijlage een motie van de Raad van Waterland over de toekomst van het
Markermeer en het IJmeer.
3. Brief d.d. 3 maart 2009 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over
opheffing RES Zaanstreek-Waterland en afwikkeling activiteiten en financiën.
Het college komt later dit jaar met een voorstel over de regionale economische
samenwerking.
4. Brief d.d. 5 maart 2009 van Milieudefensie over de “Eis van IJburg”.
5. Brief d.d. 7 maart 2009 van de heer C.N. Verhagen, waarin hij verzoekt actie te
ondernemen richting VNG en regering o.a. om de ING te bewegen af te zien van
bonusuitkeringen.
6. Brief d.d. 10 maart 2009 van de raad van Wormerland met als bijlage een motie
over afschaffing van het bonussysteem voor korpschefs, die de raad van
Oostzaan op 23 februari 2009 heeft aangenomen.
7. Brief d.d. 12 maart 2009 van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs met als
bijlage het rapport “Kwaliteit gemeentelijk toezicht Kinderopvang 2007”.
8. Brief d.d. 18 maart 2009 van de Nationale ombudsman met als bijlage het verslag
2008.
9. Brief d.d. 24 maart 2009 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, waarin zij
meedelen dat zij het bestemmingsplan “Vierde kwadrant Middenbeemster”
hebben goedgekeurd.
10. Brief d.d. 27 maart 2009 van de Rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp,
Schermer en Zeevang, waarin een onderzoek naar de afhandeling van
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bouwaanvragen wordt aangekondigd.
11. Brief d.d. 5 april 2009 van de heer C.N. Verhagen, waarin hij o.a. complimenten
maakt voor het Burgerjaarverslag 2008.
12. Brief d.d. 8 april 2009 van Milieudefensie over de ‘Wil van Waterland’, een
campagne rond het IJmeer.
13. Brief d.d. 14 april 2009 van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften met
als bijlage het jaarverslag 2008.
Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.
14. Brief d.d. 4 maart 2009 van de SP-statenfractie Noord-Holland over gemeentelijke
herindelingen.
Het college het de volgende beantwoordingsuggestie gedaan:
1. De gemeente Beemster heeft geen referendumverordening.
2. De gemeenteraad is van mening dat een referendum als aanvulling op de
gekozen gemeente-raad geen goed instrument is. Dit neemt niet weg dat in geval
er sprake zou zijn van een
niet gewenste, opgelegde herindeling het gemeentebestuur mogelijk zal
onderzoeken op welke wijze zij de mening van de inwoners kan toetsen en in welke
mate die kan meewegen in de
eigen besluitvorming.
3. Zie hiervoor.
4. De gemeente Beemster laat op dit moment een zogenaamde Kwaliteitstoets
uitvoeren, een
eigen gekozen vorm van kwaliteitsonderzoek, met als doel de eigen zelfstandigheid
te kunnen
behouden. Daarbinnen maakt de mening van de inwoners deel uit van het
onderzoek.
Dat gebeurt door de uitkomsten van de Omnibusenquête te gebruiken. Tevens zijn
er twee
bewonersbijeenkomsten gehouden door het onderzoeksbureau Twynstra Gudde.
In totaal hebben ruim 30 personen deelgenomen aan de bijeenkomsten.
Op dit moment hebben wij nog geen vastgesteld onderzoeksrapport om u ter
beschikking te
stellen. Dit zal naar verwachting voor de zomer beschikbaar komen.
Wij stellen u voor zich te conformeren aan de beantwoordingsuggestie van het
college.
15 Brief d.d. 9 maart 2009 van RECRON, waarin ter beperking van de gevolgen van de
economische recessie en uit oogpunt van beperking van de administratieve lasten
wordt voorgesteld om de toeristenbelasting af te schaffen.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in de vergadering van de commissie voor
algemene en financiële zaken op 22 april 2009. De commissie deelt het standpunt
van het college, zoals verwoord in de brief van 23 maart 2009.
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In deze brief is uitgelegd, dat van administratieve lasten nauwelijks sprake is. In zijn
totaliteit beloopt de toeristenbelasting in onze gemeente een bedrag van circa
€18.000.
Wij stellen u voor RECRON te berichten, dat de toeristenbelasting wordt
gehandhaafd.

Het raadspresidium van Beemster,
de voorzitter,
de griffier,

H.N.G. Brinkman

C.J.

Jonges
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