
 

 
 
Raadsvergadering 27 maart 2012                                                                           Agendapunt 6B 
 
 
 
Overzicht van de in de afgelopen periode aan de gemeenteraad gerichte stukken, geen 
procedurestukken zijnde. 
 
 
Adviseren tot de voorgestelde wijze van afdoening. 
 
1. Een brief van de Stichting Maarssens Leefklimaat te Maarssen (Z/12/11099) waarbij het 

jaarverslag 2011 van de stichting wordt toegezonden. 
 

2. Een brief van de Stichting Seniorenraad Stichtse Vecht te Breukelen waarbij een afschrift wordt 
toegezonden van de brief aan het college van burgemeester en wethouders betreffende de 
naamswijziging van de stichting. 
 

3. Een brief van de Inspectie van het Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, betreffende mededeling van de openbaarwording van het rapport “Kwaliteit 
gemeentelijk toezicht kinderopvang 2010-2011” van de Inspectie van het Onderwijs. 
 

4. Een e-mail van het college van burgemeester en wethouders van Langedijk waarin zij aangeven 
dat de gemeenteraad van Langedijk besloten heeft de door de raad van Alkmaar aangenomen 
motie voor een veilige opvang van jeugdige asielzoekers binnen de gemeentegrenzen te 
ondersteunen. De Tweede Kamer en de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel worden 
gevraagd het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken over te nemen. 
De overige gemeenten in Nederland worden opgeroepen om genoemde motie en het advies van 
de Adviescommissie te ondersteunen. 
 

VOORGESTELD WORDT OM DE STUKKEN VERMELD ONDER 1 TOT EN MET 4 VOOR 
KENNISGEVING AAN TE NEMEN. 
 
 
5. Een brief van Burgerrechtenvereniging Vrijbit te Utrecht (Z/12/11882), gericht aan de Tweede 

Kamer, Eerste Kamer en alle gemeenteraden in Nederland, betreffende een pleidooi voor het 
niet verwijderen van vingerafdrukken uit reisdocumenten administraties. Verzoek om reactie. 
 

6. Een brief van mevrouw J.B. Veenvliet te Huizen (Z/12/11973) waarin zij pleit voor het 
terugdraaien van de korting op het aantal te vergoeden kilometers met Valys taxivervoer en de 
Regiotaxi. 
 

VOORGESTELD WORDT OM DE BRIEVEN VERMELD ONDER 5 EN 6 TER AFDOENING IN 
HANDEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TE STELLEN. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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