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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 22 maart 2016    
   Week    12   
    
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 15 maart 2016, week 
11  
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Raadsinformatiedocument n.a.v. raadsvragen handhaving Besloten wordt het raadsinformatiedocument inzake het rapport 
‘Grip op Handhaving in de gemeente Waterland’ ter informatie 
aan de raad voor te leggen. 
 

J. van der Hoeven 

3. Zienswijze op gewijzigde begroting 2017 werkvoorzieningsschap 
Zaanstreek-Waterland (Baanstede) 

Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel over de 
zienswijze op de gewijzigde begroting 2016, de ontwerpbegroting 
2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van het werkvoorzie-
ningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).  
  

L. Bromet 

4. Evaluatie crisisopvang vluchtelingen okt. 2015 Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de inhoudelijke evaluatie van de crisis-

opvang vluchtelingen. 
2. In te stemmen met de aanbevelingen bij de inhoudelijke 

evaluatie. 
3. De evaluatie met begeleidende bedankbrief te sturen aan de 

verschillende betrokkenen. 
4. Kennis te nemen van de financiële verantwoording van de 

crisisopvang. 
5. De evaluatie en de financiële verantwoording ter informatie 

aan de gemeenteraad te sturen met bijgevoegd raadsinforma-
tiedocument. 

 

L. Wagenaar-Kroon 
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5. Koopoptie gronden Katwoude Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het uitoefenen van de koopoptie op de 

gronden gelegen aan de Hoogedijk te Katwoude conform de 
optieovereenkomst de dato 28 maart 2014. 

2. In te stemmen met het verzenden van de bij dit advies gevoeg-
de brief aan de eigenaar van de gronden, waarin mededeling 
wordt gedaan van de uitoefening van de koopoptie. 

3. In te stemmen met het bij dit advies gevoegde raadsvoorstel 
inhoudende de aanvraag van een krediet ten behoeve van de 
aankoop van de onder 1. bedoelde gronden en hiertoe de 
begroting en meerjarenraming te wijzigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Kes 

   
 


