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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 28 juni 2016    
   Week    26   
    
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 21 juni 2016, week 

25 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Aanbieding Niesenoortburgwal 16 te Monnickendam Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de aanbieding van de woning gelegen 

aan Niesenoortburgwal 16 te Monnickendam.  
2. In te stemmen met het niet aanvaarden van het aanbod om 

Niesenoortburgwal 16 te Monnickendam aan te kopen. 
 

J. Kes 

3. Wijziging CAR-UWO n.a.v. Wet flexibel werken en Wet werken na 
AOW gerechtigde leeftijd 

Besloten wordt vast te stellen de wijzigingen per 1 januari 2016 in 
de CAR-UWO gemeente Waterland m.b.t. de Wet flexibel wer-
ken en de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd conform 
ECWGO/U201600259 Lbr. 16/007 CvA/LOGA 16/03. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Nota Grondbeleid gemeente Waterland 2016 Besloten wordt in te stemmen met het vaststellen van de Nota 
Grondbeleid gemeente Waterland 2016 naar aanleiding van de 
moties met nummer 157-64, 157-69 en 157-70. 
 

J. Kes 

5. Verzilveren van een urgentieverklaring in Waterland Besloten wordt: 
1. Het zoekgebied in de urgentieverklaring aan te passen naar de  
    gemeente Waterland in plaats van de gemeente Amsterdam. 
2. Het zoekprofiel genoemd door de gemeente Amsterdam over 

te nemen. 
 

J. Kes 
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6. Evaluatie Sociaal Domein 2015 Besloten wordt: 

1. Vast te stellen de rapportage ‘Evaluatie Sociaal Domein 2015’. 
2. De gemeenteraad te informeren volgens bijgevoegd raadsin-

formatiedocument. 
3. De rapportage ter kennisname te sturen aan de Adviesraad 

Wmo en Jeugd en aan de cliëntenraad Participatiewet. 
 

J. Kes / L. Bromet 

7.  Vaststellen technische wijzigingen CAR-UWO april 2016 Besloten wordt vast te stellen de technische wijzigingen per 1 
april 2016 in de CAR-UWO gemeente Waterland conform 
ECWGO/U201600266 Lbr. 16/008 CvA/LOGA 16/04. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

8.  Beantwoording brief over de ontwikkeling van Bedrijfserf 
Katwoude en beantwoording raadsvragen daaromtrent 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de bij het advies gevoegde conceptbrief als 

antwoord op de brief van de Stichting Behoud Waterland over 
de ontwikkeling van het Bedrijfserf Katwoude. 

2. In te stemmen met de bij het advies gevoegde conceptbeant-
woording van de raadsvragen nr. 136 – 14 over hetzelfde 
onderwerp. 

 

J. van der Hoeven 

9. SPVE woningbouwontwikkeling Sebastianusschoollocatie Besloten wordt: 
1. Vast te stellen het concept stedenbouwkundig programma van 

eisen (SPVE) voor de woningbouwontwikkeling op de 
Sebastianusschoollocatie. 

2. Het concept stedenbouwkundig programma van eisen vrij te 
geven voor inspraak. 

 

J. van der Hoeven 

10. Instemmen met de overeenkomst met Secur Cash Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van bijgaande 
overeenkomst voor het ophalen en verwerken van muntgeld uit 
de parkeerautomaat Marken. 
 

L. Bromet 
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11. Mandaat/volmacht verlenen inkoop volwasseneducatie Besloten wordt: 

1. Aan het college van burgemeester en wethouders respectieve-
lijk de burgemeester van de gemeente Zaanstad mandaat c.q. 
volmacht te verlenen tot het Europees aanbesteden van de 
voorziening formele en non-formele leertrajecten ter bestrij-
ding van laaggeletterdheid, inclusief het nemen van de bij de 
aanbesteding behorende besluiten, waaronder het besluiten tot 
de voorlopige en definitieve gunning. 

2. Aan het college van burgemeester en wethouders respectieve-
lijk de burgemeester van de gemeente Zaanstad mandaat c.q. 
volmacht te verlenen om, in het geval van een juridisch geschil 
in verband met de Europese aanbesteding van de voorziening 
formele en non-formele leertrajecten ter bestrijding van laag-
geletterdheid, verweer te voeren. De kosten van het verweer 
worden evenredig verdeeld over de samenwerkende gemeen-
ten. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanmerkelijk 
financieel of rechtspositioneel belang, oefent het college/ 
burgemeester van de gemeente Zaanstad deze bevoegdheid 
niet uit dan na verkregen instemming van de mandaat/ 
volmachtgever. Het college/burgemeester van de gemeente 
Zaanstad is in dat geval wel bevoegd om vooruitlopend hierop 
zo nodig voorlopig verweer, hoger beroep of cassatie in te 
stellen. 

3. Tot het toestaan van het verlenen van ondermandaat en 
ondervolmacht door het college van burgemeester en 
wethouders / burgemeester van de gemeente Zaanstad aan 
medewerkers van de gemeente Zaanstad.  

4. De raad te informeren over de ontwikkelingen met betrekking 
tot volwasseneneducatie middels bijgevoegd raadsinformatie-
document. 

 

G. Bekhuis 
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