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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 4 september 2018    

   Week    36  

    

Aanwezig: L. Kroon, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 28 augustus 

2018, week 35  

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Overeenkomst onderhoud elementenverharding Besloten wordt: 

De lopende overeenkomst ‘D13.0001674 onderhoud 

elementenverharding’ met Wagelaar B.V. te verlengen met het 

tweede optiejaar. 

 

A. van de 

Weijenberg 

3. Inschrijvingsfase aanbesteding Uitbesteding ICT-infrastructuur-

diensten en beheer 

Besloten wordt: 

1. Het Beschrijvend Document "Uitbesteding ICT-

infrastructuurdiensten en beheer" vast te stellen en op deze 

wijze te publiceren op TenderNed. 

2. In te stemmen met het communiceren van de gunnings-

beslissing. 

 

T. van Nieuwkerk 

4. Programmabegroting 2018-2022 en CoProgrammabegroting Besloten wordt: 

De raad, middels het raadsvoorstel, voor te stellen: 

a. in te stemmen met de zienswijze (brief U18.04614) op de 

programmabegroting 2019-2022 van de vervoersregio; 

b. geen wensen en bedenkingen te uiten m.b.t. tot deelname 

aan de Coöperatieve Vereniging NDOV/DOVA. 

 

A. van de 

Weijenberg 
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5. Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland Besloten wordt: 

1.  Kennis te nemen van de “memo Stuurgroep juni 2018” incl. 

de aanvullende opmerkingen van E. Post, waarin de stand 

van zaken per onderdeel wordt beschreven en enkele 

beslispunten zijn opgenomen; 

2. Middels de brief (U18.04588) schriftelijke te reageren naar 

de Provincie en de overige Stuurgroepleden. 

 

A. van de 

Weijenberg 

6. Plan van Aanpak Sociaal Domein Besloten wordt: 

1. Het plan van aanpak over de tekorten in het sociaal domein 

met de rapportages van BMC ter informatie voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 

2. Het raadsinformatiedocument met de matrix maatregelen 

Sociaal domein en de uitgangspuntennotitie beleidsplan 

sociaal domein gemeente Waterland 2018 ter informatie 

voor te leggen aan de gemeenteraad. 

3. Het raadsinformatiedocument met de matrix maatregelen 

Sociaal domein en de uitgangspuntennotitie beleidsplan 

sociaal domein gemeente Waterland 2018 ter informatie toe 

te sturen aan de Adviesraad Sociaal domein. 

 

T. van Nieuwkerk/ 

A. van de 

Weijenberg 

7. Verklaring Brede Regeling Combinatiefuncties Besloten wordt: 

Intentieverklaring Brede Regeling Combinatiefuncties te 

ondertekenen. 

 

B. te Have 

 


