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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 29 maart 2016    
   Week    13   
    
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 22 maart 2016, week 

12 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Raadsinformatie woningmarktregio Besloten wordt de raad te informeren over de stand van zaken 
van het vormen van een woningmarktregio zoals bedoeld in de 
Woningwet. 
 
 
 

J. Kes 

3. Wabo jaarverslag 2015 Besloten wordt in te stemmen met het 'Wabo jaarverslag 2015' en 
het 'Werkprogramma 2016 cluster bwt' en dit ter kennisname 
voor te leggen aan de raad. 
 
 
 

J. van der Hoeven 

4. Langs de kernen Uitdam Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen Langs de 

Kernen Uitdam. 
2. De raad hiervan in kennis te stellen. 
 
 
 

G. Bekhuis 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
5. Maai- en graasplan Besloten wordt: 

1. De locaties vast te stellen, waarop aangepaste maairegimes 
zullen plaatsvinden,  conform bijgevoegde tekeningen met 
daarbij de volgende aantekeningen: 

a. De locaties voor begrazing voorlopig te maaien volgens het 
regime 'lang gras' en uit te zoeken of de begrazing mogelijk is 
met schapen van onze inwoners. 

b. Voor Marken half april nog een bijeenkomst met bewoners te 
houden in samenwerking met de Eilandraad en indien nodig 
de maairegimes hierna aan te passen en opnieuw vast te 
stellen. 

c. Aankomende winter het maai- en graasplan te evalueren en 
verder uit te werken en indien nodig aan te passen. 

2. De raad te informeren middels bijgevoegd raadsinformatiedo-
cument. 

 

L. Bromet 

6. Verkoop kantoorpand Wooncompagnie Besloten wordt in de zienswijze op de verkoop van het kantoor-
pand op het perceel Nieuwezijds Burgwal 34 te Monnickendam 
zich positief uit te spreken. 
 

J. Kes 

7.  Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder mr. J.J. van der 
Hoeven 

Besloten wordt de raad voor te stellen de aan wethouder mr. J.J. 
van der Hoeven verleende ontheffing van het vereiste van 
ingezetenschap voor wethouders met ingang van 15 mei 2016 te 
verlengen met één jaar. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

8.  Leges Europarcs Besloten wordt: 
1. Het op 27 januari 2016 ontvangen bezwaar niet ontvankelijk te 

verklaren. 
2. De korting van € 154.000,-- niet toe te passen. 
3. Niet opnieuw met Europarcs in overleg te treden over 

matiging van de leges. 
4. Het invorderingstraject verder te doorlopen. 
 

J. Kes 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
9. Veilig Thuis Besloten wordt: 

1. Het mandaat-, volmacht-, machtigingsbesluit behorend bij de 
Overeenkomst Veilig Thuis regio Zaanstreek-Waterland 
(hierna: Veilig Thuis) in tweevoud te ondertekenen en de 
getekende exemplaren voor medeondertekening te zenden aan 
de gemeente Zaanstad. 

2. Kennis te nemen van het raadsinformatiedocument met 
bijlagen over Veilig Thuis en deze stukken ter informatie te 
zenden naar de raad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Kes 

   
 


