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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 14 juni 2016    
   Week    24   
    
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 6 juni 2016, week 23 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Vaststellen beleidsregels terrassen gemeente Waterland Besloten wordt: 
1. Vast te stellen de ‘Beleidsregels terrassen gemeente Waterland 

2016’ per 1 juli 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 een tijdelijk sanctiebeleid met betrekking 
tot overschrijden van de openingstijden van terrassen totdat  
het ‘Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016-2017’ door het 
college is vastgesteld. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Regionale samenwerking in de Wmo Besloten wordt: 
1. De DVO met de gemeente Zaanstad voor Wmo-diensten te 

continueren. 
2. De raad te informeren middels bijgevoegd informatiedocu-

ment. 
 

J. Kes 

4. Concept gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske -
Waterland 

Besloten wordt de gemeenteraad voorstellen om in te stemmen 
met de bijgevoegde concept gemeenschappelijke regeling  
Recreatieschap Twiske -Waterland. 
 

G. Bekhuis 
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5. Instemmen met wijzigingsverordening re-integratieverordening Besloten wordt: 
1.  In te stemmen met het raadsvoorstel met betrekking tot de 

wijzigingsverordening van de  Re-integratieverordening 
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015. 

2. Kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de Uit-
voeringsregeling re-integratiesubsidies gemeente Waterland 
2015. 

 

L. Bromet 

6. Vervanging Matchpoint en aanbesteding verwijsindex Besloten wordt: 
1. Mandaat te verlenen aan het college van de gemeente Amster-

dam om mede namens de gemeente Waterland een Europese 
aanbesteding te starten voor de aanschaf van een verwijsindex 
ter vervanging van Matchpoint. 

2. Akkoord te gaan met de verlenging van de overeenkomst over 
Matchpoint met Amsterdam tot april 2017. 

 

J. Kes 

7.  Raadsvragen jaarstukken 2015 en 1e IBU Besloten wordt in te stemmen met de inhoud beantwoording van 
gestelde technische vragen over de jaarstukken 2015 en 1e IBU 
2016. 
 

J. Kes 

8.  Onderhoud zwembad 2016 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het uit te voeren onderhoud aan het zwem-

bad in 2016 voor een bedrag van € 30.248,-.  
2. In te stemmen met het ten laste brengen van de onderhouds-

kosten bij de beschikbare reserve onderhoud van N.V. Sport-
fondsen-Monnickendam. 

3. In te stemmen met het afwijzen van het onderdeel contract-
onderhoud ad € 2.864,80 in de aanvraag van N.V. Sportfond-
sen-Monnickendam. 

 

G. Bekhuis 

   
 


