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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 23 februari 2016    
   Week    8   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 16 februari 2016, 
week 7 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Mandaatbesluit Sociale Verzekeringsbank (SVB) Besloten wordt in te stemmen met het mandaatbesluit van de 
SVB voor het zelf uitbetalen van eenmalige PGB’s. 
 
 
 
 
 

J. Kes 

3. Benoeming stembureauleden Besloten wordt de op de lijsten vermelde kandidaten en reserve-
kandidaten benoemen als stembureauleden c.q. reserve-stembu-
reauleden onder voorbehoud van het succesvol volgen van een 
training en afsluitende toets. 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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4. Ontwerpbestemmingsplan Spitsbusbaan Purmerend - Ilpendam Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de ‘Reactienota overleg en inspraak’, 

onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan. 
2. Degenen die een inspraakreactie hebben ingestuurd hierover 

schriftelijk te informeren. 
 
En de gemeenteraad voor te stellen om: 
3. Het ontwerpbestemmingsplan Spitsbusbaan N235-2016, 

bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat 
in het GML-bestand: NL.IMRO.0852. BPKILspitsbusb-on01, 
met de bijbehorende bestanden 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. BPKILspitsbusb-on01. 

4. De versie op papier van het bestemmingsplan vast te stellen. 
5. Het ontwerpvaststellingsbesluit vast te stellen. 
6. Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvaststellingsbesluit 

voor een periode van zes weken ter inzage te leggen met de 
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. 

7. De verwerking van de (eventuele) zienswijzen en de voorbe-
reiding van de besluitvorming over de zienswijzen over te 
laten aan het college. 

 

L. Bromet 

5. Accordering definitieve ontwerpselectielijst archiefbescheiden 2017 Besloten wordt via bijgevoegd formulier voor de accordering van 
ontwerpselectielijst archiefbescheiden 2017 te ondertekenen.  
 

J. Kes 

6. Bewerkersovereenkomst voortijdig schoolverlaters Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van bijgevoegde 
bewerkersovereenkomst met de gemeente Amsterdam ten 
behoeve van voortijdig schoolverlaten. 
 

G. Bekhuis 
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7.  Juridische strategie n.a.v. besluit Purmerend en Beemster t.a.v. de 
Dienstverleningsovereenkomst voor het onderdeel WMO 
 

Besloten wordt: 
1. De volledige kosten voor de Regionale Inkoop- en 

contractmanagement organisatie (voor jeugd en Wmo) voor 
het jaar 2016 bij Purmerend en Beemster in rekening te 
brengen, voor wat betreft hun aandeel hierin. 

2. Aan de gemeente Purmerend en Beemster schriftelijk mee te 
delen dat zij aansprakelijk worden gesteld voor alle schade, die 
zich voordoet als gevolg van het niet nakomen van het 
bepaalde in de basisovereenkomst en deelovereenkomst Wmo. 
Formele afwikkeling van de schade zal plaatsvinden wanneer 
de schade zich daadwerkelijk voordoet. 

3. Wethouder Olthof van de gemeente Zaanstad te machtigen 
deze brief te verzenden namens de gemeente Waterland. 

 
 
 

J. Kes 

8.  Beschikbaar stellen transitiekosten voor overname TSN Besloten wordt in te stemmen met het beschikbaar stellen van  
€ 33.500,- voor mogelijke eenmalige transitiekosten uit het be-
schikbare budget Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) en de 
raad hierover te informeren middels een raadsinformatiedocu-
ment. 
 
 
 

J. Kes 

9. Benoeming burgerlid in de Monumenten- en Welstandscommissie Besloten wordt in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel ter 
benoeming van de heer R. Blok als burgerlid van de monumen-
ten- en welstandscommissie Waterland voor de duur van 3 jaar, 
per 1 april 2016, met de mogelijkheid tot een verlenging van ten  
hoogste 3 jaar. 
 
 
 

J. van der Hoeven 

   
 


