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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 3 mei 2016    
   Week    week 18  
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 26 april , week 17 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Vorming woningmarktregio Woningwet 2015  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   
     informeren. 
 

J. Kes 

3. 1e IBU 2016 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel 1e IBU 2016. 
2. In te stemmen met het conceptraadsbesluit 1e IBU 2016. 
3. In te stemmen met de 1e IBU 2016. 
4. De 1e IBU 2016 op productniveau vast te stellen. 
 

J. Kes 

4. Omgevingsvisie Waterland 2030, Visiedocument Oogst van het 
Zoeken 

Besloten wordt in te stemmen met: 
1. Het visiedocument Oogst van het Zoeken. 
2. De bekendmaking van het visiedocument Oogst van het 

Zoeken. 
3. De inhoud van het raadsinformatiedocument nr. 334-20 met 

bijlage nr. 334-21 (het visiedocument Oogst van het Zoeken). 
 

J. van der Hoeven 



 
 

  pagina 2 van 2 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

5. Consultatie wijziging GR ombudsman Besloten wordt akkoord te gaan met bijgaand raadsvoorstel 
waarbij een reactie wordt gegeven op de consultatie wijziging 
gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool 
Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

6. Informatiebrief parkeren en inrijden Marken Besloten wordt in te stemmen met de informatiebrief voor de 
inwoners en bedrijven op Marken inzake de regels met betrek-
king tot het inrijden en parkeren op Marken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Bromet 

   
 


