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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 19 januari 2016    
   Week    3   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 12 januari 2016, 
week 2 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Opzeggen gebruiksovereenkomst grond achter Kerkstraat 7-18 
Ilpendam 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het opzeggen van de gebruiksovereen-

komst t.b.v. een stuk grond achter de Kerkstraat 7-18 te 
Ilpendam. 

2. In te stemmen met het, in afwijking van het bepaalde in artikel 
5 van de gebruiksovereenkomst, de erfafscheiding te  laten 
staan. 

 

J. Kes 

3. Nota van wijzigingen Regionale Huisvestingsverordening Besloten wordt de raad te verzoeken (conform bijgevoegd 
raadsvoorstel en –besluit) over te gaan tot vaststelling van de 
verordening tot wijziging van de Regionale Huisvestingsverorde-
ning Waterland 2016. 
 

J. Kes 

4. Regeling budgethouders en budgetbeheerders gemeente Waterland 
2016 

Besloten wordt in te stemmen met Regeling budgethouders en 
budgetbeheerders gemeente Waterland 2016. 
 

J. Kes 

5. Instellen parkeerverbod weg De Noord richting begraafplaats 
Ilpendam 

Besloten wordt: 
1. Tot een verkeersbesluit door een parkeerverbod in te stellen 

op maandag t/m zaterdag van 10:00-16:00 uur op de toe-
gangsweg De Noord richting de begraafplaats. 

2. Hier geen ontheffingen voor te verlenen. 
3. Dit verkeersbesluit na zes en twaalf maanden te evalueren. 
 

L. Bromet 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

6. Allonge bij overeenkomst financiële administratie Besloten wordt in te stemmen met de allonge behorende bij de 
overeenkomst uitvoering financiële administratie door de ge-
meente Waterland voor het Intergemeentelijk Samenwerkings-
orgaan Waterland (ISW). 
 
 
 

J. Kes 

7.  Zienswijze verkoop corporatiewoningen Wooncompagnie Besloten wordt: 
1. In de zienswijze op de verkoop van corporatiewoningen op de 

percelen Kanaaldijk 33, 33B en 85 te Watergang en Noord-
einde 80-86 te Monnickendam zich positief uit te spreken. 

2. Aan de positieve zienswijze de voorwaarde te verbinden dat de 
opbrengst van de woningen wordt gebruikt om de dekkings-
ratio zoals bedoeld in artikel 21c Woningwet te verbeteren. 

 
 
 

J. Kes 

8. Stand van zaken bestuurskrachtonderzoek Besloten wordt kennis te nemen van de stand van zaken en de  
raad te informeren via een raadsinformatiedocument met  
betrekking tot de voortgang van de aanbevelingen uit het  
bestuurskrachtonderzoek. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

9. Individueel machtigingsbesluit vertegenwoordiging gerechtelijke 
procedures 

Besloten wordt in te stemmen met het individueel machtigings- 
besluit ten behoeve van vertegenwoordiging in gerechtelijke 
procedures ten behoeve van de heer R. Halfwerk. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

   
 


