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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 25 oktober 2016   
   Week    43     
    
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 18 oktober 2016, 
week  42 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Vaststellen van het jaarverslag leerplicht 15-16 Besloten wordt: 
1. Het jaarverslag leerplicht 2015-2016 (bijlage 2) vast te stellen. 
2. De raad via bijgevoegd raadsinformatiedocument (bijlage 1) te 
informeren en het jaarverslag ter kennisname naar de raad te 
sturen. 
 
 
 
 

G. Bekhuis 

3. Versnelling Stappenplan Majeure Projecten Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het stappenplan Majeure Projecten 2016. 
2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsinformatie-
documenten. 
 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 
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4. Verzoek om vooroverleg voor de bouw van 3 woningen aan de 
Zeedijk 1 te Uitdam 

Besloten wordt: 
1. In principe planologische medewerking te verlenen aan de 
bouw van 3 vrijstaande woningen middels het wijzigen van de 
bestemming op het perceel Zeedijk 1 te Uitdam. 
2. Dit besluit aan de raad te sturen om wensen en bedenkingen, 
conform bijgevoegd concept. 
3.a. Met de aanvrager in overleg te treden omtrent de inhoud van 
een allonge behorende bij de exploitatieovereenkomst, gelet op 
de (eventuele) wensen en bedenkingen van de raad. 
3.b. Dat de reeds geaccordeerde planschaderisicoanalyse 
gehandhaafd blijft op basis voor de getaxeerde planschade en 
hoeft niet meer opnieuw uitgevoerd te worden. 
4. In te stemmen met bijgevoegde concept brief voor de 
initiatiefnemer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 
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5. Beleidsaanpassing Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Besloten wordt: 
1. Akkoord te gaan met aanpassingen in de arrangementen Wmo 
per 2-1-2017* inhoudende dat: 
a. er een extra arrangement bijkomt als aanvullende onder-
steuning op de bestaande arrangementen; 
b. de arrangementsbedragen worden verhoogd zodat er sprake is 
van een redelijk tarief waar inwoners kwalitatief goed onder-
steuning uit ontvangen; 
c. er een extra arrangement bijkomt voor vervoer naar de dag-
besteding. 
2. Akkoord te gaan met de aanpassingen in de notitie 
“Uitgangspunten hulp bij het huishouden” per 2-1-2017 
inhoudende dat: 
a. de activiteiten rondom het doen van het huishouden 
specifieker zijn uitgewerkt; 
b. de arrangementsbedragen worden aangepast aan de nieuwe 
situatie. 
3. Dat de Pgb-bedragen voor begeleiding en hulp bij het 
huishouden te verhogen conform punt 1b. 
4. De raad te informeren volgens bijgevoegd raadsinformatie-
document. 
5. De Adviesraad Sociaal Domein gelijktijdig met de gemeente-
raad te informeren. 
* 2 januari is gekozen als ingangsdatum door de aanpassing van 
de arrangementen vanwege het gelijk lopen met de eerste CAK 
periode in 2017. 
 

J. Kes 

6.  Stand van zaken proces renovatie scholen scholeneiland oktober 
2016 

Besloten wordt de raad middels bijgevoegd raadsinformatie-
document te informeren. 
 

G. Bekhuis 

7.  Aanbesteding streamingdiensten raadsvergaderingen Besloten wordt: 
In te stemmen met de offerte van CompanyWebcast en daarmee 
de streamingdienst voor de jaren 2017, 2018 en 2019 aan te gaan. 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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8. Zienswijze beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Besloten wordt: 
In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel waarin wordt 
voorgesteld de zienswijze op het ontwerp Beleidsplan 
Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland 2017 – 2020 vast te 
stellen. 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

9. Hypotheekrecht Keerngouw 4-6 te Broek in Waterland Besloten wordt in te stemmen met het opzeggen van het recht 
van hypotheek t.b.v. Keerngouw 4-6 te Broek in Waterland. 
 
 
 
 
 
 

J. Kes 

10. Zienswijze corporaties woningmarktregio Besloten wordt  een positieve zienswijze te geven aan de minister 
voor Wonen en Rijksdienst voor het geven van een ontheffing 
voor het werken in de gemeente Waterland ten behoeve van de 
corporaties Wooncompagnie en Intermaris. 
 
 
 
 
 
 

J. Kes 

   
 


