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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 5 april 2016    
   Week    14   
    
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 29 maart 2016, week 
13  
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Huurovereenkomst t.b.v. voer- en vaartuig politie Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van een huur-
overeenkomst ten behoeve van de plaatsing van een voer- en 
vaartuig van de politie in de brandweerkazerne te Monnicken-
dam. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Beslissing op bezwaar standplaatsvergunning Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 

Waterland over te nemen. 
2. De bezwaren ontvankelijk maar ongegrond te verklaren en het 

primaire besluit, de standplaatsvergunning voor de verkoop 
van pizza op het Nieuwland in Broek in Waterland, na aan-
vulling van de motivatie, in stand te laten.   

 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Evaluatie Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de bijgevoegde “Evaluatie Preventie- en 

Handhavingsplan Alcohol 2014-2017”. 
2. In te stemmen met het raadsinformatiedocument Evaluatie 

Preventie- en Handhavingsplan 2014-2017. 
3. In te stemmen met doorsturen van het raadsinformatiedocu-

ment Evaluatie Preventie- en Handhavingsplan 2014-2017 en 
de “Evaluatie Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-
2017” naar de raad ter kennisneming. 

 

L. Wagenaar-Kroon 
J. Kes 
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5. Proces evaluatie Sociaal Domein en opstellen Uitvoeringsagenda Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het proces om te komen tot de evaluatie 

van het beleid Sociaal Domein. 
2. Een uitvoeringsagenda Sociaal Domein op te stellen en die één 

keer per jaar, in het voorjaar, te evalueren.  
3. De raad te informeren middels bijgevoegd raadsinformatiedo-

cument. 
 
 

L. Bromet 
J. Kes 

6. Instemmen met het beleidsplan armoedebestrijding en 
schuldhulpverlening 

Besloten wordt: 
1.  In te stemmen met het beleidsplan armoedebestrijding en 

schuldhulpverlening 2016-2020. 
2. Het beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening 

2016-2020 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 
 

L. Bromet 

7.  Zienswijze artikel 35 RvO op initiatiefvoorstel Wonen op Marken Besloten wordt in te stemmen met de conceptzienswijze op het 
initiatiefvoorstel en deze naar de raad te verzenden. 
 
 

J. van der Hoeven 

8.  Kadernota 2017 en 1e begrotingswijziging 2016 GGD Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de kadernota 2017 en de 1e begrotings-

wijziging 2016 van de GGD Zaanstreek-Waterland (hierna: 
GGD) en deze voor een zienswijze voor te leggen aan de raad. 

2. De zienswijze na de besluitvorming van de raad door middel 
van bijgevoegde brief ter kennisname te sturen naar het 
Algemeen Bestuur van de GGD. 

 
 

J. Kes 
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9. Beleidsregels terrassen gemeente Waterland 2016 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de concept Beleidsregels terrassen gemeen-

te Waterland 2016 waarin onder andere het vervroegen van de 
openingstijden op vrijdag en zaterdag naar 09.00 uur, het 
verruimen van de sluitingstijd op vrijdag en zaterdag naar 
24.00 uur en het realiseren van een winterterras van 1 novem-
ber tot 1 maart zijn opgenomen. 

2. In te stemmen met het voorstel om de raad in de gelegenheid 
te brengen om hun wensen en bedenkingen voor het vervroe-
gen van de openingstijden op vrijdag en zaterdag naar 09.00 
uur, het verruimen van de sluitingstijd op vrijdag en zaterdag 
naar 24.00 uur en het realiseren van een winterterras van 1 
november tot 1 maart kenbaar te maken. 

 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

10. Niet verzekeren kunstwerk op Marken Besloten wordt: 
1. Kunstwerk op Marken niet te verzekeren. 
2. Het OW-budget voor onderhoud openbare ruimte thans niet 

te wijzigen. 
 
 
 
 

G. Bekhuis 

11. Gemeenschappelijke Regeling Twiske-Waterland Besloten wordt de gemeenteraad voor te stellen om in te stem-
men met het bijgevoegde concept gemeenschappelijke regeling 
Recreatieschap Twiske-Waterland. 
 
 
 
 

G. Bekhuis 

   
 


