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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op  21 juni 2016     
   Week     25       
    
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 14 juni 2016, 

week 25  
 

Gewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Overeenkomst inzameling en transporteren huishoudelijk afval Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het voorstel om de afval inzameling en  

afvaltransport (contract met Tol Milieu B.V.) met 1 jaar te 
verlengen.  

2. Te ondertekenen bijgevoegde bevestiging van verlenging van   
    de overeenkomst inzamelen en transporteren huishoudelijk   
    afval 1-1-2017 tot 31-12-2017 tussen Tol Milieu B.V. en  
    gemeente Waterland. 
 

L. Bromet 

3. Gebruiksovereenkomst herdenkingsborden Marken Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van de gebruiks-
overeenkomst met de vereniging Historisch Eiland Marken voor 
het plaatsen van herdenkingsborden. 
 

J. Kes 

4. Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke toegangspoort Uitdam Besloten wordt omgevingsvergunning te verlenen met toepassing 
van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2°, en artikel 2.23a van de 
Wabo juncto artikel 4, lid 3, van bijlage II van het Besluit omge-
vingsrecht (Bor) voor het tijdelijk (5 jaar) plaatsen van een toe-
gangspoort, Zeedijk 2 in Uitdam. 
 

J. van der Hoeven 
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5. Verklaring om bepalingen K, L, M in akte 30-5-1969 Besloten wordt in te stemmen met het laten vervallen van de 

bepalingen genoemd onder de letters K, L en M in de akte d.d. 
30-5-1969 (ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het 
Kadaster en de Openbare Registers te Alkmaar, in deel 1813, 
nummer 14, in register Hypotheken 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Kes 

6. Brede school Besloten wordt: 
1. In te stemmen met bijgevoegde korte interne evaluatie van het  
    project mfa/BSS. 
2. In te stemmen met bijgevoegd raadinformatiedocument en  
    deze samen met de evaluatie aan de raad te zenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 
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7.  MIRT verkenning MLV Marken Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de ontwikkelde alternatieven voor de   
    Dijkversterkingsopgave op Marken in de MIRT verkenning   
    Pilot MLV Marken d.d. 25 maart 2016. 
2. Kennis te nemen van de rapportage Marken boven water,  
    waterbewust en zelfredzaam bouwen op Marken, d.d. maart  
    2016. 
3. Kennis te nemen van de adviezen van de Eilandraad Marken  
    en het College van Rijksadviseurs over de ontwikkelde  
    alternatieven, meekoppelkansen en  waterbewust bouwen. 
4. Het standpunt in te nemen dat de gemeente Waterland zich  
    kan vinden in de voorstellen en beslispunten voor het  
    regionaal bestuurlijk overleg van 22 juni 2016 waarbij, 
    a. de Westkade wordt uitgewerkt als reguliere langcyclische  
       variant (50 jaar),  
    b. de Zuidkade wordt uitgewerkt als reguliere langcyclische  
        variant (50 jaar) en nog geen keuze wordt gemaakt over  
        overslagbestendigheid en wijze van grondverbetering, onder   
        de voorwaarde dat als er alternatieve oplossingen  
        komen voor grondverbetering, de gemeente daar in beginsel  
        bereidwillig tegenover staat, maar altijd met de terugvaloptie  
        van grondverbetering door veenafgraving. 
    c. de meekoppelkansen ‘ontwikkeling Bukdijk’ en ‘Verbinding   
        met het water’  verder worden uitgewerkt door de  
        gemeente,  
 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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   d. de meekoppelkans ‘de mooiste tocht van Holland’ wordt  
       uitgewerkt door de provincie en de meekoppelkans  
       ‘optimalisatie waterhuishouding’ is planonderdeel bij een     
       overslagbestendige dijk of meekoppelkans bij de  
       andere varianten.  
   e. een vervolg voor de uitvoering van waterbewust en  
       zelfredzaam (ver)bouwen in laag 2 mogelijk is en gewenst  
       en de gemeente bereid is sturing te geven aan dit proces  
       onder de voorwaarde dat de andere partijen   
       hieraan financieel bijdragen, 
   f.  de realisatie van maatregelen in  laag 3 zijn en worden  
       uitgevoerd waarbij verder wordt samengewerkt bij de  
       crisisoefening Waterwolf op 2 en 3 november 2016. 
5. De raad actief te informeren over de uitkomst van het  
    bestuurlijk overleg en het besluit van de Minister 
 

 

8.  Budgetten regionale inkoop jeugdhulp 2017 Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van bijgevoegde memo over de normering  
    van het budget bovenregionale inkoop  jeugdhulp 2017. 
2. Vast te stellen van de budget neutrale begrotingswijziging  
    binnen programma 1.001 Sociaal Domein. 
 

J. Kes 

9. Concept visiedocument GGD Besloten wordt:  
1. In te stemmen met het voorliggende concept visiedocument  
    GGD. 
2. Kennis te nemen van het raadsinformatiedocument waarin de  
    planning van het proces tot vaststelling van de visie is  
    opgenomen en dit document door te zenden naar de raad. 
 

J. Kes 
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10. Toezichtinformatie kinderopvang 2015 Besloten wordt: 

1. De toezichtinformatie Kinderopvang Waterland 2015 vast te  
    stellen om deze vervolgens via www.waarstaatjegegemeente.nl  
    aan te bieden aan de Inspectie van het Onderwijs. 
2. Deze informatie eveneens ter kennisname aan te bieden aan de  
    gemeenteraad. 
3. In te stemmen met publicatie van de toezichtinformatie op   
    www.waarstaatjegemeente.nl 
 

J. Kes 

11. Neveninkomsten 2015 Besloten wordt: 
1. Vast te stellen dat het college ervan heeft kennisgenomen dat: 
    a. alle benoemde bestuurders in de gemeente Waterland  
       opgave hebben gedaan van de neveninkomsten over de   
       periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. 
    b. de benoemde voltijdbestuurder heeft verklaard dat haar  
        inkomsten onder de drempel van 14 % blijven. 
2. Dat gelet op het bij punt 1 vastgestelde de verrekening van de    

neveninkomsten achterwege kan blijven. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

12.  Collegeadvies Inkoopbeleid gemeente Waterland 2016 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het vaststellen en publicatie van het  
    Inkoopbeleid gemeente Waterland 2016, onder gelijktijdige  
    intrekking van de Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013. 
2. De raad te informeren over het onder 1 genoemde besluit  
    middels bijgevoegd conceptraadsinformatiedocument. 
 

J. Kes 

13. Parkeren en Inrijden Marken Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de in de discussienota genoemde opties  
    en deze tijdens de inloopavond op 27 juni 2016 open voor te  
    leggen aan de inwoners en ondernemers van Marken. 
2. Naar aanleiding van de resultaten van de deze inloopavond  
    uiteindelijk maximaal drie varianten middels een enquête  
    voor te leggen aan alle huishoudens en ondernemers op  
    Marken, alvorens een definitieve keuze te maken. 
 

L. Bromet 

http://www.waarstaatjegegemeente.nl/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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14. Volmacht/mandaatverlening aan gemeente Amsterdam voor de 

inkoop van specialistische jeugdhulp vanaf 2018 
Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de in de bijlage opgenomen toelichting  
    op voorbereidingen voor de bovenregionale inkoop  
    specialistische jeugdhulp vanaf 2018. 
2. In te stemmen met het verlenen van mandaat en volmacht aan  
    het college van burgemeester en wethouders van de gemeente  
    Amsterdam, respectievelijk de burgemeester van de gemeente  
    Amsterdam, om op te treden als aanbestedende dienst, op  
    grond van artikel 12 van de Dienstverlenings- en    
    samenwerkingsovereenkomst ‘Regionale Inkoop Sociale  
    Domein’, ten behoeve van de inkoop van specialistische  
    jeugdhulp per 2018 (zie hiervoor bijgevoegd concept mandaat-  
   en volmachtsbesluit). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Kes 
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