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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 26 januari 2016    
   Week    4   
    
Aanwezig: L. Bromet, G. Bekhuis, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 19 januari 2016, 

week 3 
 

Gewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Concept prestatieovereenkomst BTLH Besloten wordt in te stemmen met de conceptprestatieovereen-
komst Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) 2016-2019. 
 

G. Bekhuis 

3. Stand van zaken ontvlechting Baanstede Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de regionale rapportage 'Onderzoek 

ontvlechtingsscenario's Baanstede'. 
2. Een voorkeur uit te spreken voor de richting geschetst in 

scenario 3 van de rapportage waarin de Gemeenschappelijke 
Regeling werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (GR 
Baanstede) wordt opgeheven en de gemeenten de Wsw zelf 
uitvoeren (zo mogelijk op onderdelen in samenwerking) onder 
de voorwaarde van duidelijke en gunstige uittredingsvoor-
waarden voor de gemeente Waterland. 

3. De gemeenteraad verzoeken in te stemmen met de bijgevoeg-
de zienswijze over de ontvlechting van Baanstede. 

4. Kennis te nemen van de regioplannen uitvoering Participatie-
wet Zaanstreek en Waterland. 

5. Kennis te nemen van de lokale rapportage 'Notitie uitvoering 
Wsw Waterland'. 

 

L. Bromet 
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4. Overheveling subsidie 2015 Waterlandse Kunstkring Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de voorbereidingen om het gemeente-
huis in te richten voor wisselende tentoonstellingen van lokale 
kunstenaars. 

2. In te stemmen met het verzoek van de Waterlandse Kunst-
kring om de in 2015 toegekende stimuleringssubsidie voor 
deze tentoonstellingen in te mogen zetten in 2016 en hiervoor 
een overhevelingsvoorstel bij de jaarrekening 2015 voor te 
leggen aan de raad. 

 
 
 
 
 

G. Bekhuis 

5. Evaluatie onkruidbestrijding Besloten wordt: 
1. De aanbevelingen uit de evaluatie over te nemen.  
2. De onkruidbestrijding middels borstelen voort te zetten. 
3. Het aantal rondes per jaar vast te stellen op 3. 
4. Het moment van uitvoeren afhankelijk te stellen van de 

weersomstandigheden. 
5. De planning zo op te stellen dat eerst de historische kernen 

aangepakt worden en daarna de buitenwijken. 
6. Volgend jaar opnieuw te evalueren. 
7. De evaluatie middels bijgaand raadsinformatiedocument ter 

kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 
 
 
 
 

L. Bromet 

   
 


