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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 5 juli 2016    
   Week    27   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven en N. van Ginkel 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 28 juni 2016, week 

26 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Bruikleenovereenkomst kazerne gelegen aan Eilandweg Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het aangaan van een bruikleenovereen-

komst met de VrZW, ten behoeve van het in bruikleen geven 
van de brandweerkazerne gelegen aan de Eilandweg 35 te 
Broek in Waterland. 

2. In te stemmen met het opzeggen van de bruikleenovereen-
komst met de VrZW, ten behoeve van het in bruikleen geven 
van de brandweerkazerne gelegen aan de Hellingweg 2-6 te 
Broek in Waterland, op het moment dat de brandweerkazerne 
aan de Eilandweg 35 in gebruik wordt gegeven. 

 
 
 
 
 
 

J. Kes 
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3. Standpunt innemen op verzoek om vooroverleg winkel Besloten wordt: 

1. Met de eigenaar van de voormalige Kebo-locatie een samen-
werkingsovereenkomst te sluiten om te komen tot een 
woningbouwplan en ruimten voor detailhandel die voldoen 
aan de gestelde ruimtelijke kaders voor plangebied Hellingweg 
en overig gemeentelijk beleid. 

2. In te stemmen met brief als standpunt op het verzoek om 
vooroverleg. 

3. De gemeenteraad te informeren over uw standpunt met een 
raadsinformatiedocument. 

4. De bedrijven op het bedrijventerrein Hellingweg te infor-
meren over bovengenoemde ontwikkeling en de resultaten uit 
het akoestisch onderzoek van de zittende bedrijven. 

 

J. van der Hoeven 

4. Ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van bijgaande ontwerpwijziging Provinciale 

Ruimtelijke Verordening met kenmerk 800345-800424/ 
800345-807981. 

2. In te stemmen met bijgaande reactiebrief op de ontwerp-
wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening met  kenmerk 
800345-800424/800345-807981. 

3. Instemmen met het raadsinformatiedocument nummer 334-3 
inclusief de vier bijlagen met nummer 334-4. 

 

J. van der Hoeven 

5. Bekostigingsplicht Stichting PIM 2016 Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de mogelijkheden om de bekostigings-

plicht voor 2016 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de overige verzoeken van Stichting PIM. 
3. Voor optie 1.1.1 te kiezen. 
4. Het besluit d.d. 4 mei 2015 met nummer ABW15.000313 ten 

aanzien van het eenmalig verhogen van de bekostigingsplicht 
2015 te wijzigen.   

5. Het besluit d.d. 27 oktober 2015 met nummer ABW15.000730 
in te trekken. 

 

J. Kes 
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6. Wijziging CAR-UWO m.b.t. toelage overgangsrecht Besloten wordt vast te stellen de wijzigingen per 1 januari 2016 in 

de CAR-UWO gemeente Waterland m.b.t. de Toelage Over-
gangsrecht (TOR) conform ECWGO/U201600450 Lbr. 16/014 
CvA/Loga 16/06. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

7.  Jaarverslag 2015 bezwaarschriftencommissie Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2015 en de bijlage. 
2. Het jaarverslag 2015 ter informatie aan de raad toezenden 

middels bijgaand raadsinformatiedocument. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

8.  Voorsorteerinstallatie AEB Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het aangaan van het bijgevoegde concept-

addendum op de overeenkomst betreffende het aanbieden en 
(laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk 
afval tussen de gemeente Waterland en AEB Exploitatie B.V. 

2. Te kiezen voor het in het addendum voorgestelde scenario 2 
ten behoeve van de uitvoering van het addendum. 

 

L. Bromet 

9. Samenwerkingsovereenkomst Haltedatabeheer Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van bijgevoegde 
samenwerkingsovereenkomst tussen Stadsregio Amsterdam en 
de gemeente Waterland inzake Haltedatabeheer. 
 

L. Bromet 

10. Vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs (VVHO) 2016 

Besloten wordt: 
1. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

Waterland 2015 ter overeenstemming voorleggen aan de 
schoolbesturen in een Op Overeenstemming Gericht Overleg 
(OOGO). 

2. Afhankelijk van overeenstemming met de schoolbesturen de 
Verordening voorziening huisvesting onderwijs Waterland 
2016 direct ter vaststelling voor te leggen aan de gemeente-
raad. 

 

G. Bekhuis 
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11. Voortgang bestuurskrachtonderzoek Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van bespreekdocument Bestuurskracht. 
2. De raad voor te stellen de volgende ontwikkelrichting te 

kiezen: 
a. geen bestuurlijke fusie nastreven; 
b. onderzoeken onder welke (financiële) condities de gemeente 

Waterland volledig zelfstandig kan blijven; 
c. samen met de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, 

Wormerland en Oostzaan onderzoeken op welke wijze kan 
worden samengewerkt, waarbij uitgangspunt is dat er een 
voldoende robuuste organisatie ontstaat voor duurzame 
samenwerking (die tegemoet komt aan de conclusies van het 
Bestuurskracht-onderzoek). 

3. De raad in het najaar te informeren over de voortgang. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

12. Besluit straatnaamtoekenning Ilpenhof Besloten wordt voor het woningbouwproject gelegen aan de 
Lepelaarstraat 2 in Ilpendam de straatnaam Ilpenhof vast te 
stellen. 
 
 
 

J. van der Hoeven 

13. Fusietoets scholen Besloten wordt in te stemmen met het conceptadvies over de 
fusieplannen van schoolbestuur Stichting Confessioneel Primair 
Onderwijs Waterland en Stichting Montessori Onderwijs 
Purmerend. 
 
 
 

G. Bekhuis 

   
 


