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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 6 juni 2017     

   Week    23       

    

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 6 juni 2017 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Controleprotocol 2017 Besloten wordt: 

De raad voor te stellen in te stemmen met het raadsvoorstel en 

–besluit inzake de vaststelling controleprotocol 2017. 

 

J. Kes 

3. Liquidatieplan en intentieverklaring ontvlechting 

Gemeenschappelijke Regeling Baanstede 

Besloten wordt: 

1.   Het raadsvoorstel met de positieve zienswijze op het  

      Liquidatieplan van de Gemeenschappelijke Regeling 

      Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland voor te  

      leggen aan de gemeenteraad. 

2.   De intentieverklaring ontvlechting van de  

      gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap 

      Zaanstreek-Waterland vast te stellen en de raad hierover te 

      informeren via het raadsvoorstel over het Liquidatieplan 

      Baanstede. 

 

L. Bromet 
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4. Quickscan huisvesting De Bolder en keuze voorkeursscenario Besloten wordt: 

1.  De resultaten van de quickscan huisvesting gebouw  

     De Bolder en de consultatieronde ter informatie aan te    

     nemen. 

2.   Te kiezen voor scenario 5 (“profiel zorg en welzijn    

      versterken”) als voorkeursscenario voor de toekomstige 

      huisvesting van het gebouw van De Bolder.  

3.   De raad voor te stellen hiervoor een krediet van € 

1.100.000  

      Beschikbaar te stellen voor de renovatie van het gebouw.    

4.   Karmac Bibliotheekservice (bibliotheek) in Monnickendam  

      niet te verhuizen naar het gebouw van De Bolder. 

5.   Ervan kennis te nemen dat de Stichting Kinderopvang  

      Waterland (SKW) geen ruimte wenst in het gerenoveerde  

      gebouw van De Bolder. 

6.   Kennis te nemen van de huisvestingsvoorkeur van  

      peuterspeelzaal Co-Nijntje voor een ruimte in het gebouw  

      van De Bolder, deze huisvesting uit te werken binnen het  

      plan en hiervoor een extra krediet van € 50.000 ter  

      beschikking te stellen. 

7.   Een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de  

      realisatie van duurzaamheidsmaatregelen tijdens de  

      renovatie van De Bolder in 2018.    

8.   Een voorbereidingskrediet van € 135.000 beschikbaar te  

      stellen in 2017 en 2018 voor voorbereidingskosten, het  

      opstellen van een voorlopig ontwerp, programma van eisen  

      en de aanbesteding van de renovatie. 

9.   In te stemmen met het aanwenden van het krediet  

      Ontwikkeling multifunctionele accommodatie van  

       € 2.143.685 voor de dekking van beslispunten 3, 6, 7 en 8 

        € 28.000 vanaf 2018. 

 

J. Kes 
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  10.   De rapportage Implementatie agenda De Bolder ter   

        informatie aan te nemen en de organisatie van SCC 

        De Bolder te versterken door het subsidieplafond van  

        Sociaal Cultureel Centrum De Bolder te verhogen met  

11.   Het raadsvoorstel en het conceptraadsbesluit met 

        begrotingswijziging ter instemming aan de raad voor te   

        leggen. 

 

 

5. Inkoopstrategie en mandaatbesluit uitvoering Ernstige 

Enkelvoudige Dyslexiezorg 2018 

Besloten wordt: 

1.  In te stemmen met de notitie Inkoopstrategie Uitvoering  

     Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg 2018. 

2.  De gemeente Amsterdam te mandateren om als  

     aanbestedende dienst op te treden namens de veertien  

     regiogemeenten van de Inkoopprocedure Ernstige  

     Enkelvoudige Dyslexiezorg 2018. 

3.  Het bijgevoegde volmacht en mandaatbesluit Inkoop  

     Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Waterland 2018, waarin 

     de inkoopbevoegdheid wordt verleend aan het college van  

     de gemeente Amsterdam, vast te stellen. 

 

J. Kes 

6. Beheerplan Civiele Kunstwerken 2017-2026 Besloten wordt: 

1.  In te stemmen met het beheerplan Civiele kunstwerken 

     2017-2026. 

2.  Het beheerplan Civiele kunstwerken 2017-2026 ter  

     vaststelling voor te leggen aan de raad middels bijgaand  

     raadsvoorstel en conceptraadsbesluit. 

 

L. Bromet 

7. Verzoek om vooroverleg Noordeinde 18 te Monnickendam Besloten wordt: 

Aan het oprichten van een Bed & Breakfast op het adres 

Noordeinde 18 in Monnickendam medewerking te verlenen. 

J. van der Hoeven 
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8. Ontwerp bestemmingsplan Molengouw 46C en 46D Broek in 

Waterland 

Besloten wordt: 

1.  De raad voor te stellen om:  

     a. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Broek  

         in Waterland – Molengouw 46C-46D’ als vervat in het   

         GML- bestand: NL.IMRO.0852.BPKBRmolengouw46-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; 

      f. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

 

 


