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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 7 maart 2017    

   Week    10   

     

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 28 februari 2017, 

week 9 

 

Gewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Marken boven water deel II Besloten wordt: 

1. De opgedane kennis en de resultaten uit het pilotproject  

    ‘Marken boven water deel 2’ richtinggevend te benutten bij 

    bouw, verbouw en inrichtingsplannen.  

2. Het rapport ‘Marken boven water deel II’ bekend te maken.  

3. De raad te informeren via bijgaand raadsinformatie- 

    document 301-80 over de resultaten van het pilotproject  

    ‘Marken boven water deel II’ na afloop van de informatie- 

     avond op 13 maart 2017. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

 

3. 

 

 

 

Financiële actualisering 2017 (woning)bouwprojecten Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de financiële actualisering van de  

    (woning)bouwprojecten. 

2. Kennis te nemen van de getroffen voorziening (woning)  

    bouwprojecten jaarrekening 2016. 

3. In te stemmen met de verwerking van de financiële effecten 

    van de actualisering bij de 1e IBU 2017. 

 

J. van der Hoeven 
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4. Bodemsanering Fluwelen Burgwal 12 in Monnickendam Besloten wordt in te stemmen met het gewijzigde voorstel tot 

saneren van de bodem op het perceel Fluwelen Burgwal 12 in 

Monnickendam. 

 

L. Bromet 

5. 

 

 

 

Rapportage informatieveiligheid en privacy 2016 Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de rapportage informatieveiligheid en 

    privacy 2016. 

2. De rapportage informatieveiligheid en privacy ter kennis- 

    name toe te zenden aan de raad. 

 

J. Kes 

6. 

 

 

 

Wet taaleis Besloten wordt: 

1. De beleidsregels Wet taaleis gemeente Waterland 2017 vast 

    te stellen. 

2. De aantoonplicht van de cliënt van het vereiste taalniveau ter 

    informatie aan te nemen. 

3. Het afnemen van een taaltoets ter informatie aan te nemen. 

4. De inspanningsverplichting van de cliënt om te voldoen aan  

    het minimale taalniveau 1F ter informatie aan te nemen. 

5. Het aanbod om zonder kosten aan de inspannings- 

    verplichting te voldoen ter informatie aan te nemen. 

6. De mogelijkheid om in geval van “overmacht” van de kant  

    van de cliënt geen inspanningsverplichting op te leggen. 

7. De sanctiemogelijkheid van de gemeente bij het niet voldoen 

    aan de inspanningsverplichting ter informatie aan te nemen. 

L. Bromet 
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7. 

 

 

 

Intrekken Aanwijzingsbesluit APV gemeente Waterland Besloten wordt: 

1. Het Aanwijzingsbesluit APV gemeente Waterland 2013-II in  

    te trekken, vastgesteld door het college van burgemeester  

    en wethouders op 15 oktober 2013. 

2. De raad een afschrift toe te sturen van het intrekkings- 

    besluit. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

8. 

 

 

 

Mandaat gemeente Zaanstad aanbesteding GRP Besloten wordt in te stemmen met het verlenen van mandaat 

aan het college van burgemeesters en wethouders van de 

gemeente Zaanstad om de aanbesteding gezamenlijk 

Gemeentelijk Rioleringsplan Zaanstreek-Waterland te houden 

en alle noodzakelijke beslissingen, waaronder de voorlopige en 

definitieve gunningsbeslissing, namens burgemeester en 

wethouders van de gemeente Waterland te nemen. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

9. 

 

 

 

Beslissing op het bezwaarschrift tegen het besluit last onder 

dwangsom dat is opgelegd wegens overtredingen van de Wabo 

Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

2. Het bestreden besluit last onder dwangsom in stand te  

    houden onder verduidelijking van de lastgevingen. 

 

J. van der Hoeven 

10. Uitvoeringsregeling melding vermoeden misstand gemeente 

Waterland 

Besloten wordt de uitvoeringsregeling melding vermoeden 

misstand gemeente Waterland 2017 vast te stellen. 

L. Wagenaar-Kroon 

 

 

11. Beslissing op bezwaarschrift inzake de invorderingsbeschikking 

naar aanleiding van een verbeurde dwangsom 

Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk maar ongegrond te  

    verklaren. 

2. De bestreden invorderingsbeschikking in stand te houden  

    onder verduidelijking van het ten grondslag liggende  

    constateringsrapport. 

 

J. van der Hoeven 
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12. Beslissing op bezwaarschrift inzake een last onder dwangsom 

tegen een illegale steiger 

Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

2. Het bestreden besluit last onder dwangsom in stand te  

    houden onder verduidelijking van de lastgevingen. 

 

J. van der Hoeven 

 


