
 
 

  pagina 1 van 2 

BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 12 april 2016    
   Week    15   
    
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 5 april 2016, week 
14 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Ondertekening overeenkomsten m.b.t. de parkeerautomaten Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van de volgende 
overeenkomsten met Taxa-Meter Centrale B.V.: 
- Onderhoud- en Service overeenkomst; 
- Overeenkomst Elektronisch betalen; 
- Overeenkomst My Parkfolio; 
- Overeenkomst Service Level Agreement. 
 
 

L. Bromet 

3. Beëindigen project De Bennewerf op Marken Besloten wordt: 
1. Tot het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst 

(SOK) en exploitatieovereenkomst (EOK) Woningbouw-
locatie “De Bennewerf”, die op 8 september 2009, 
respectievelijk 21 maart 2011 zijn gesloten. 

2. In te stemmen met bijgevoegde brief aan Wooncompagnie 
over de financiële afwikkeling. 

3. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de provincie Noord-
Holland over het Bestuursakkoord Pilot Waterland.  

4. Het project af te sluiten en af te voeren van het woningbouw-
programma. 

 
 

J. van der Hoeven 
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4. Vorming woningmarktregio MRA Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de inzet op de vorming van een woning-

marktregio (in het kader van de Woningwet 2015) op de schaal 
van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

2. Kennis te nemen van en in te stemmen met de vervolgstappen 
in het proces, waaronder het centraal opstellen en uitsturen 
van de zienswijzebrief namens de gehele regio. 

3. De raad middels een raadsinformatiedocument actief te infor-
meren. 

 
 
 

J. Kes 

5. Afsluiting krediet ICT ontwikkeling 2015 Besloten wordt het traject ICT ontwikkeling 2015 financieel af te 
sluiten. 
 
 
 

J. Kes 

6. Gunning schuldhulpverlening 2016 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het gunnen van de opdracht Schuldhulp-

verlening aan de Stichting Kredietbank Nederland. 
2. In te stemmen met het afwijzen van de overige inschrijvers. 
3. Kennis te nemen van het geraamde tekort op de uitvoering 

van de overeenkomst van € 7.670, - per jaar voor de gemeente 
Waterland. 

4. Kennis te nemen van het opvoeren van een bedrag van           
€ 5.930, - voor 2016 en een bedrag van € 7.670, - voor 2017 in 
de 1e IBU 2016. 

 
 
 

L. Bromet 

   
 


