BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

2 juli 2019

Week

27

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

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 25 juni 2019,

Buurtbemiddeling (besluit nr 7) heeft naast de burgemeester

L. Kroon

week 26

ook wethouder Van Nieuwkerk als portefeuillehouder,
overigens CONFORM vastgesteld.

2.

Verrekening neveninkomsten bestuurders 2018

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1. Vast te stellen dat het college ervan heeft kennisgenomen
dat:
a. alle benoemde bestuurders in de gemeente Waterland
opgave hebben gedaan van de neveninkomsten over de periode
1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.
b. de benoemde voltijd bestuurder heeft verklaard dat haar
inkomsten onder de drempel van 14 % blijven.
2. Besluiten dat de verrekening van de neveninkomsten over
2018 achterwege kan blijven.
3.

Reactie ontwerp programma PvE concessie Zaanstreek -

Besloten wordt:

A. v.d. Weijenberg

Waterland

Als advies mee te geven het rondje Monnickendam, in één
richting, te handhaven en de directe busverbinding, in de spits,
naar Marken te handhaven.
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No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Inkoopbeleid 2019

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1. In te stemmen met het vaststellen en publicatie van het
Inkoopbeleid gemeente Waterland 2019, onder gelijktijdige
intrekking van het Inkoopbeleid 2016.
2. De raad informeren over het onder 1. genoemde besluit
middels bijgevoegd conceptraadsinformatiedocument.
5.

Verzoek bestemmingswijziging Oosterweg M26 Purmer

Besloten wordt:

J. Kaars

1. Medewerking te verlenen aan het wijzigen van het
bestemmingsplan Buitengebied Waterlanddoor de vorm van het
bestemmingsvlak voor wonen op het perceel Oosterweg M26
Purmer te veranderen bij gelijkblijvende oppervlakte;
2. Een overeenkomst aan te gaan met de verzoeker waarin
wordt geregeld dat de verzoeker de kosten draagt die
noodzakelijk zijn voor de te voeren procedure en eventuele
planschade;
3. De raad actief te informeren.
6.

Opdracht vertegenwoordiging Samenwerkingsverklaring

Besloten wordt:

A. v.d. Weijenberg

Perspectief op werk

De regionale samenwerkingsverklaring Perspectief op werk
voor akkoord aan te nemen.

7.

Toezicht kinderopvang 2018

Besloten wordt:

A. v.d. Weijenberg

1. De jaarverantwoording kinderopvang 2018 vast te stellen en
deze ter informatie door te zenden aan de raad.
2. De jaarverantwoording kinderopvang 2018 definitief te
maken door dit in het Schooldossier te accorderen.
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