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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 5 juni 2018     

   Week    23     

    

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 29 mei 2018,  

week 22 

 

Gewijzigd vastgesteld. 

 

L. Kroon 

2. Rokerij Lange Ben Besloten wordt: 

1. Het verzoek tot aanwijzen van de voormalige rokerij Lange 

Ben als gemeentelijk monument af te wijzen. 

2. De raad hierover actief te informeren via het 

raadsinformatiedocument. 

 

J. Kaars 

3. Subsidieregeling Voortzetting Zorginfrastructuur 2 Besloten wordt: 

De subsidieaanvragen zorginfrastructuur van Stichting Evean 

en Buurtzorg Nederland af te wijzen. 

 

T. van Nieuwkerk 

4. Uitvoeringsprogramma 2018 Omgevingsdienst IJmond Besloten wordt: 

1. Het Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 2018 

vast te stellen. 

2. Het Jaarverslag 2017 Omgevingsdienst IJmond 2017 vast te 

stellen. 

3. Het raadsinformatiedocument inzake het uitvoerings-

programma 2018 en het jaarverslag 2017 van de 

Omgevingsdienst IJmond aan de raad voor te leggen. 

 

A. van de 

Weijenberg 
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5. Ontwerp bp Molengouw nabij 48 Broek in Waterland Besloten wordt: 

De raad voor te stellen om: 

a. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Broek 

in Waterland – Molengouw nabij 48’ als vervat in het 

GML-bestand: NL.IMRO.0852BPKBRmolengn48018-on01; 

b. in te stemmen met het gebruik van de papieren versie om 

het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen; 

c. als ondergrond van het ontwerpbestemmingsplan gebruik 

te maken van de GBKN van februari 2016; 

d. een ontwerpvaststellingsbesluit te nemen; 

e. de verwerking van de zienswijzen en de voorbereiding 

van de besluitvorming over de zienswijzen over te laten 

aan het college. 

 

J. Kaars 

6. Sluiten van dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst 

Siteimprove 

Besloten wordt: 

Akkoord te gaan met de Overeenkomst tot dienstverlening en 

de Verwerkers-overeenkomst met Siteimprove. 

 

L. Kroon 

7. Instemmen met samenwerkingsovereenkomst Halte Werk Besloten wordt: 

1. De samenwerkingsovereenkomst Zelfstandigenloket met de 

Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie 

(GR-BVO) Halte Werk voor het verlenen van diensten en het 

verrichten van werkzaamheden in het kader van het Besluit 

bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de Wet 

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) vast te 

stellen. 

 

 

A. van de 

Weijenberg 
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 Vervolg Instemmen met samenwerkingsovereenkomst Halte Werk 2. De verwerkersovereenkomst met GR-BVO Halte Werk ten 

aanzien van het raadplegen van Suwinet en de 

Basisregistratie Personen, noodzakelijk voor de uitvoering 

van de aan GR-BVO Halte Werk opgedragen taken vast te 

stellen. 

3. Aan de directeur van GR BVO Halte Werk met terugwerkende 

kracht, tot 1 januari 2016 mandaat, volmacht en machtiging 

te verlenen voor de uitvoering van de werkzaamheden en 

dienstverlening behorende bij het Zelfstandigenloket. 

4. Alle mandaten, volmachten en machtigingen aan het Hoofd 

Sector Samenleving Alkmaar, met terugwerkende kracht 

vanaf 1 januari 2016 in het kader van de Bbz in te trekken. 

5. Melding doen aan het Bureau Keteninformatisering Werk en 

Inkomen (BKWI) dat de gemeente Waterland taken aan 

Haltewerk heeft overgedragen en dat Haltewerk hiervoor 

Suwinet mag raadplegen. 

 

A. van de 

Weijenberg 

8. Financiële verordening met wijzigingen Besloten wordt: 

De nota van wijzigingen in de verordening tot wijziging van de 

Financiële verordening gemeente Waterland 2016 vast te 

stellen. 

 

B. ten Have 

 


