BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

24 september 2019

Week

39

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 17 september

Gewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

2019, week 37
2.

Aanwijzen toezichthouder Wmo 2019

1. Akkoord te gaan met het verlenen van de opdracht Wmo
Toezicht aan de GGD Amsterdam.
2. Toezichthouders Wmo aan te wijzen bij de GGD Amsterdam
overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit per 1 oktober
2019.
3. Het besluit van 8 augustus 2017 tot aanwijzing van
personen die benoemd zijn in de functie Toezichthouder
Wmo bij de GGD Zaanstreek-Waterland voor de gemeente
Waterland in te trekken.
3.

Perspectief op werk

Besloten wordt:

A. vd Weijenberg

1.Het actieplan Perspectief op werk vast te stellen.
2. Het raadsinformatiedocument over het regionale actieplan
Perspectief op werk naar de gemeenteraad te sturen.
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No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Bodemdaling

Besloten wordt:
1. Met de afhandeling van de motie vernatting veengebied

L. Kroon

(237-201) in te stemmen.
2. Met de inhoud van raadsinformatiedocument 237-27
(bijlage) in te stemmen.
5.

Grondverkoop en watercompensatie Hoogedijk Katwoude

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

Een gedeelte (257m2) van het perceel grond nabij Hoogedijk 1
te Katwoude te verkopen voor de agrarische grondprijs van
€5,- per m2 en met de voorwaarde dat de Provincie de
verplichting van de watercompensatie voor de aanleg van de
gemeentewerf overneemt, conform de overeenkomst in bijlage
1.
6.

Update werkzaamheden Markermeerdijken

Besloten wordt:

L. Kroon

1. Kennis te nemen van de gegeven update door de Alliantie
Markermeerdijken over de nieuwe ontwikkelingen met
betrekking tot de dijkversterking Markermeerdijken.
2. De raad te informeren via een raadsinformatiedocument met
nr. 240-62.
7.

Fusie SPOOR met OPSO - advies over fusie

Besloten wordt:

B. ten Have

1. Bijgaand fusie-advies vast te stellen en daarmee een positief
advies te geven op de fusie van SPOOR met OPSO d.m.v.
bijgevoegde brief
2. Een raadsinformatiedocument aan de gemeenteraad te
versturen, inclusief de te verzenden brief aan SPOOR.
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No.
8.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Jaarverslag leerplicht 2018-2019

Besloten wordt:
1. Het jaarverslag leerplicht 2018-2019 vast te stellen.

B. ten Have

2. Bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen en ter
informatie aan de gemeenteraad toe te sturen.
9.

Brief Provincie inzake verkeer Galgeriet

Besloten wordt:

J. Kaars

Met de brief in bijlage 2 in te stemmen en de Provincie Noord
Holland, hierna PNH, te verzoeken om de reactieve termijn te
verkorten van 6 weken naar 1 week.
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