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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 9 augustus 2016     
   Week    32     
    
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. Besluitenlijsten van de vergadering gehouden op 5, 12 en 19 juli en 
2 augustus 2016, week 27 tot en met 31 
 

5 en 12 juli: gewijzigd vastgesteld 
19 juli en 2 augustus: ongewijzigd vastgesteld. 

L. Wagenaar-Kroon 

2. 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 voltijd bestuurder heeft verklaard dat haar  
        inkomsten onder de drempel van 14 % blijven. 
2. Gelet op het bij punt 1 vastgestelde kan de verrekening van de 
    neveninkomsten achterwege blijven. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Beslissing op het verzoek om schadevergoeding van bewoner 
Fuutstraat 11 te Ilpendam 
 
 

Besloten wordt in te stemmen met het afwijzen van het verzoek 
om schadevergoeding d.d. 22 juli 2015 van de bewoner van 
Fuutstraat 11 te Ilpendam. 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Verslag van het toezicht op het archiefbeheer gemeente Waterland 
2016 
 
 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de concept-brief als reactie op de  
    genoemde conclusies en aanbevelingen in het verslag toezicht  
    archiefbeheer 2016. 
2. In te stemmen met het bijgevoegd concept-raadsinformatie- 
   document 
 

J. Kes 
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5. Gebruiksovereenkomst bijen locatie Hemmeland en Kloosterdijk 
 
 

Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van de bij dit 
advies gevoegde (concept)-bruikleenovereenkomst met als 
onderwerp het in gebruik geven van een tweetal percelen om 
daarop bijen te houden in daarvoor bestemde bijenkasten. 
 

J. Kes 

6. Beëindigen huurovereenkomst voor stuk grond nabij Bereklauw 15 
te Monnickendam 
 
 
 

Besloten wordt:  
1. In te stemmen met het beëindigen van de huurovereenkomst  
    betreffende een perceel grond nabij Bereklauw 15 te  
    Monnickendam. 
2. Niet in te stemmen met de door huurder verzochte  
    huurrestitutie van een gedeelte van de jaarlijkse huurprijs. 
 

J. Kes 

7.  Streekindeling Omroep PIM 
 
 
 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het voorstel van de NLPO en de  
    motivering van Omroep PIM over de streekindeling voor  
    lokale omroepen  
2. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde zienswijze  
    aan de NLPO over de streekindeling voor de lokale  
    omroepen, waarbij wordt aangegeven dat de gemeente  
    Waterland haar voorkeur uitspreekt voor de indeling Streek  
    15-2 = Waterland 
3. Kennis te nemen van bijgevoegde (concept)brief aan Omroep  
    PIM, waarin zij op de hoogte worden gebracht van de   
    zienswijze van het college. 
4. De raad op de hoogte te stellen d.m.v. een raadsinformatie- 
    document. 
 

J. Kes 

8.  Instemmen met het raadsvoorstel over de verordening 
cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Waterland 
 
 
 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel met  
    betrekking tot de verordening cliëntenparticipatie Participatie- 
    wet gemeente Waterland 2016. 
2. Kennis te nemen van de uitvoeringsregeling adviesraad sociaal  
    domein gemeente Waterland 2016. 
 
 

L. Bromet 
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9. Raadsinformatiedocument en persbericht ontwikkelingen op het 
scholeneiland 
 
 
 
 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de investeringskostenraming van de  
    schoolbesturen op het scholeneiland. 
2. Geheimhouding op te leggen voor wat betreft punt 1. 
3. Kennis te nemen van het verslag van het OOGO. 
4. Het eerder opgestelde raadsinformatiedocument aan te passen 
    en geheimhouding op te leggen voor wat betreft de  
    investeringskostenraming. 
5. Persbericht op te stellen. 
 

G. Bekhuis 

10. Concept Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 
 
 
 

Besloten wordt:  
1. Kennis te nemen van het concept Provinciaal Meerjaren- 
    programma Groen 2017 - 2021. 
2. Conform bijgevoegde concept brief aan Gedeputeerde Staten 
    van Noord-Holland aan te geven dat het wenselijk is om de  
    verwerving en realisering van NNN in het gebied Waterland- 
    Oost in het Meerjarenprogramma Groen te blijven opnemen. 
 

J. van der Hoeven 

11. 
 
 

Raadsinformatiedocument tijdelijke vergunning kantoor Hogedijk 
1d in Katwoude 

Besloten wordt in te stemmen met het raadsinformatiedocument J. van der Hoeven 

12. 
 
 

Schuldhulpverlening extern mandaat Besloten wordt: 
1. Mandaat te verlenen aan de stichting Kredietbank Nederland  
   ter uitvoering van schuldhulpverlening voor de gemeente  
   Waterland en bijgevoegde machtiging te tekenen. 
2. Het mandaat, de volmacht en machtigingsregeling 2016 te  
    wijzigen en dit externe mandaat hierin op te nemen conform  
    bijgevoegd besluit. 
 

L. Bromet 
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13. 
 
 
 

Aanvulling op de overeenkomst met Karmac Bibliotheek i.v.m. 
nieuwe activiteiten 

Besloten wordt in te stemmen met de aanvulling op de 
overeenkomst met Karmac Bibliotheek-services N.V. voor de 
uitvoering van de projecten genoemd onder a, b en c. gedurende 
de looptijd van de overeenkomst. 
a. Boekstart. 
b. De Nationale Voorleeswedstrijd. 
c. VoorleesExperts 
 

J. Kes 

   
 


