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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 9 februari 2016    
   Week    6   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven en N. van Ginkel 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 2 februari 2016, 

week 5 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Financiële actualisering 2016 (woning)bouw Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de financiële actualisering van de lopende 

(woning)bouwprojecten. 
2. Kennis te  nemen van de getroffen voorziening (woning)-

bouwprojecten jaarrekening 2015. 
3. In te stemmen met de verwerking van de financiële effecten 

van de actualisering bij de 1e IBU 2016. 
 
 
 

J. van der Hoeven 

3. Stand van zaken huisvesting verblijfsgerechtigden Besloten wordt de raad te informeren middels bijgevoegd infor-
matiedocument. 
 
 
 

J. Kes 

4. Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao sociale werkvoor-
ziening 

Besloten wordt in te stemmen met het positieve advies op het 
onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor de sociale 
werkvoorziening 2015-2018. 
 
 
 

L. Bromet 
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5. Bestemmingsplan Ilpendam Lepelaarstraat Besloten wordt de gemeenteraad voor te stellen om: 

1. In te stemmen met de Nota ambtshalve wijzigingen. 
2.  Het bestemmingsplan ‘Ilpendam Lepelaarstraat’ (GML-

bestand: NL.IMRO.0852.BPKILlepelaarstr-va01) met bijbe-
horende bestanden gewijzigd vast te stellen, waarbij voor de 
locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt 
van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN (versie 9 
april 2015) en is opgeslagen onder de bestandsnaam o_ 
NL.IMRO.0852. BPKILlepelaarstr-va01. 

3. De versie op papier van het bestemmingsplan vast te stellen. 
4. Overeenkomstig artikel 6.12 Wro voor het bestemmingsplan 

‘Ilpendam Lepelaarstraat’ geen exploitatieplan vast te stellen. 
5. Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan ter inzage te 

leggen zoals voorgeschreven in artikel 3.8 Wro. 
6. Het afhandelen van de vervolgprocedure en het recht op het 

indienen van beroep over te laten aan het college. 
 
 

J. van der Hoeven 

6. Gunning installatiewerkzaamheden gemeentehuis Besloten wordt de installatiewerkzaamheden van het gemeente-
huis te gunnen aan Klaver Klimaattechniek. 
 
 

L. Bromet 

7.  Verlengen overeenkomst van opdracht Rimo Yachting Besloten wordt: 
1. Akkoord te gaan met het verlengen van de overeenkomst van 

opdracht met Rimo Yachting, betreffende de inhuur van een 
havenmeester voor de Jachthaven Hemmeland, voor de duur 
van één jaar, lopend van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. 

2. De overige voorwaarden ongewijzigd te laten. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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8.  Overeenkomst Oracle t.b.v. Centric applicaties Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het afwijken van de Nota Inkoop- en 
Aanbestedingsbeleid. 

2. In te stemmen met opdrachtverlening aan de firma Centric 
Netherlands B.V. voor het leveren en ondersteunen van 
Oracle Enterprise Edition database licenties voor de door 
Centric geleverde applicaties. 

3. In te stemmen met het opzeggen van de ondersteuning voor 
Oracle Enterprise Edition database licenties bij Oracle 
Nederland B.V. 

 
 

J. Kes 

9. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VrZW 2016 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en conceptbesluit 

waarbij de raad, op grond van artikel 1, tweede en derde lid 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt gevraagd 
om toestemming te verlenen aan het college om akkoord te 
gaan met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2016 conform bijlage 
1, met uitzondering van artikel 10 (Besluitvorming) van de 
bijbehorende toelichting. 

2. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland te verzoeken de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2016 op het onderdeel 
stemverhoudingen te wijzigen naar een verdeling die meer 
recht doet aan de uitgangspunten van gemeenschappelijke 
samenwerking in de regio zodat, in het kader van democra-
tische legitimatie, niet zondermeer de twee grootste gemeen-
ten een meerderheid (kunnen) vormen. 

3. Dit besluit mee te delen aan het algemeen bestuur van de 
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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10. Aanvragen voorzieningen onderwijshuisvesting Besloten wordt: 

1. De spoedaanvraag van stichting CPOW inzake vervangende 
nieuwbouw en uitbreiding van de Kennedyschool af te wijzen. 

2. De spoedaanvraag van stichting De Verwondering inzake 
vervangende nieuwbouw van het pand aan Bernhardlaan 23 af 
te wijzen. 

3. De spoedaanvraag van stichting SPOOR inzake vervangende 
nieuwbouw en uitbreiding van OBS De Fuut af te wijzen. 

4. In overleg te treden met de stichtingen CPOW, De Verwonde-
ring en SPOOR over de afwijzingen en de strekking van de 
aanvragen. 

 

G. Bekhuis 

11. Stappen bij mogelijke doorstart of overname vervoerder AOV en 
leerlingenvervoer 

Besloten wordt: 
1. De bevoegdheid te besluiten tot het aangaan van overeen-

komsten, in welke vorm dan ook, met betrekking tot het 
Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en het leerlingenver-
voer zoals dat nu wordt verzorgd door ETS Taxi Services 
B.V., te mandateren aan de gemeentesecretaris van de 
gemeente Waterland. 

2. De gemeentesecretaris van de gemeente Waterland opdracht te 
geven de gemeente Waterland te vertegenwoordigen bij de 
ondertekening van de onder 1. bedoelde overeenkomsten. 

 

J. Kes 

12. Bevestiging aanvullend mandaat/volmacht/machtigingsbesluit aan 
gemeente Zaanstad inzake overeenkomsten TSN Thuiszorg B.V. 

Besloten wordt mandaat te verlenen aan de gemeente Zaanstad  
voor het verrichten van rechtshandelingen in het verlengde van  
het faillissement van TSN Thuiszorg B.V.  
 

L. Wagenaar-Kroon 

   
 


