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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 1 november 2016    
   Week    44   
    
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 25 oktober 2016, 
week 43 
 

Gewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Verzoek om vooroverleg winkels en woningen vm Rokerijcomplex Besloten wordt: 
1. Geen medewerking te verlenen aan een procedure om af te 

wijken van het bestemmingsplan voor de bouw van 3 winkels 
en 5 appartementen op de percelen Havenstraat 28, Haven 18 
en de aanleg van een parkeerterrein met 5 bergingen op het 
perceel Havenstraat 3a t/m 3j in Monnickendam. 

2. In principe medewerking te verlenen aan een aangepast plan, 
middels een uitgebreide procedure, mits in elk geval wordt 
voldaan aan de voorwaarden genoemd onder 2a tot en met 2i, 
alsmede punt 3 van het collegevoorstel.  

3. De raad te informeren via bijgaand raadsinformatiedocument 
met nr. 258-255. 

 
 

J. van der Hoeven 

3. Behandeling raadsvragen begroting 2017 / 2e IBU Besloten wordt in te stemmen met de inhoud van de 
beantwoording van de raadsvragen en nota van wijziging over de 
begroting 2017 en 2e IBU 2016. 
 
 

J. Kes 

4. Uitvoeringsplan Handhaving Uitkeringen Participatiewet Besloten wordt in te stemmen met het uitvoeringsplan 
Handhaving Participatiewet. 
 
 

L. Bromet 
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5. Informatiedocument Kunstgras Besloten wordt in te stemmen met van het bijgevoegde 
raadsinformatiedocument over de rubber infill van het voetbal 
kunstgras. 
 
 
 

G. Bekhuis 

6.  GGD Zaanstreek Waterland concept visiedocument Besloten wordt kennis te nemen van de door het Algemeen 
Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland (hierna GGD) 
vastgestelde concept visie en deze voor een zienswijze te zenden 
aan de raad. 
 
 
 

J. Kes 

7.  Uitvoeringsregeling adviesraad Sociaal Domein gemeente 
Waterland 

Besloten wordt: 
1. De bijgevoegde Uitvoeringsregeling adviesraad Sociaal 

Domein gemeente Waterland 2016 vast te stellen en de 
Uitvoeringsregeling adviesraad Wmo en Jeugdwet gemeente 
Waterland 2015 in te trekken. 

2. In te stemmen met de bijgevoegde memo waarmee u reageert  
op het advies van de twee raden over de nieuwe 
uitvoeringsregeling. 

3. De leden van de voormalige adviesraad Wmo en Jeugdwet en 
de cliëntenraad Participatiewet (her) te benoemen. 

 
 
 

J. Kes 
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8. Renovatie scholen scholeneiland oktober 2016 Besloten wordt: 
1. Dat de motie 192-29 over de huisvesting van de scholen op 

het scholeneiland, aangenomen door de gemeenteraad op 15 
september jl., zodanig te interpreteren dat de hoogte van het 
uiteindelijke budget dat beschikbaar wordt gesteld, wordt 
bepaald op basis van een kostenraming voor renovatie van elk 
afzonderlijk schoolgebouw waarbij de verhouding tussen de 
aanwezige capaciteit in vierkante meters bruto 
vloeroppervlakte en de verwachte benodigde capaciteit 
bepalend is voor de factor waarmee het resultaat van deze 
kostenraming wordt vermenigvuldigd met inachtneming van 
het feit dat er nooit meer wordt vergoed dan de werkelijke 
kosten.  

2. De gemeenteraad voor te stellen Stichting CPOW een 
voorbereidingskrediet van € 75.000 te verstrekken (via 2e IBU 
2016).  

3. De gemeenteraad voor te stellen Stichting SPOOR een 
voorbereidingskrediet van € 75.000 te verstrekken (via 2e IBU 
2016).  

4. Bovenstaande bedragen in mindering te brengen op het 
uiteindelijk te verstrekken krediet voor de renovatie van deze 
scholen. 

5. Met het bestuur van de basisschool De Verwondering in 
overleg te treden over de wijze waarop de renovatie wordt 
uitgevoerd en op welke wijze het van stichting CPOW te 
verkrijgen eigendom over de voormalige Willem de 
Zwijgerschool wordt geregeld.  

 
 
 
 

G. Bekhuis 
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 Vervolg Renovatie scholen scholeneiland oktober 2016 6. De meest recente leerlingenprognose te hanteren als 
instrument om de verhouding tussen de aanwezige capaciteit 
in vierkante meters bruto vloeroppervlakte en de verwachte 
benodigde capaciteit te bepalen.  

7. Niet afwijzend te staan tegenover de suggestie van stichting 
SPOOR om OBS De Fuut en De Verwondering samen in het 
huidige gebouw van de Willem de Zwijgerschool te huisvesten 
en dat gebouw voor die gelegenheid uit te breiden waarbij de 
nog te bepalen renovatie budgetten voor OBS De Fuut en De 
Verwondering als budgetplafond gelden en waarbij de 
planologische risico’s bij beide schoolbesturen liggen.  

8. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van het 
vervolgproces inzake de renovatie van de scholen op het 
scholeneiland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 


