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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 16 april 2013     
   Week    16   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, P. Kools, B.G. Schalkwijk, Tj. Hoekstra en M. van Hal 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 9 april 2013, week 
15 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Benoeming van de A.C. Heijboer als buitengewoon ambtenaar van 
de burgerlijke stand voor 1 dag 

Besloten wordt de heer A.C. Heijboer, wonende in de gemeente 
Hoorn, tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burger-
lijke stand (babs) voor één dag te benoemen. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Instemmen met bijgevoegde brief over de samenwerkings-
verbanden in relatie tot de drie decentralisaties in het sociaal 
domein 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met gewijzigde notitie als reactie op de brief 
van minister Plasterk over de samenwerkingsverbanden in re-
latie tot de drie decentralisaties in het sociaal domein. 

2. De portefeuillehouder de opdracht mee te geven om de 
bestuurlijke aandachtspunten (zoals geformuleerd in argument 
2.1) tijdens de bestuurlijke conferentie naar voren te brengen.  

 

B.G. Schalkwijk 

4. Instemmen met het principebesluit om de behandeling aanvragen 
urgentieverklaringen uit te besteden aan de gemeente Zaanstad 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het principebesluit om de behandeling 
aanvragen urgentieverklaringen uit te besteden aan de ge-
meente Zaanstad onder voorbehoud van de uitwerking van de 
uitvoeringsovereenkomst en de beleidsregels urgentiever-
klaringen gemeente Waterland. 

2. In te stemmen met de verzending van bijgaande brief aan de 
gemeente Zaanstad. 

 

P. Kools 
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5. Verzoek van provincie Noord-Holland tot het ontwikkelen van een 
officiële zwemplek op Marken 

Besloten wordt in te stemmen met het verzoek van de provincie 
Noord-Holland om het traject in te gaan om te komen tot een 
officiële zwemplek op Marken. 
 
 
 

P. Kools 

6. Advies inzake machtiging vertegenwoordiging gemeente inzake 
beroep windturbines 

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande machtiging. 
 
 
 

P. Kools 

7.  Beslissing op bezwaar in zake het toekennen van planschade De 
Draai 42 te Broek in Waterland 

Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren. 
2. De bezwaren gegrond te verklaren. 
3. Met toepassing van artikel 6:22 van de Algemene wet 
bestuursrecht het bestreden besluit in stand te laten. 

4. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de bezwaarmaker. 
 
 
 

P. Kools 

8.  Subsidie voor zonnepanelen op het gemeentehuis Besloten wordt in te stemmen met het te wijzigen bijgevoegd 
informatiedocument voor de raad. 
 
 
 

P. Kools 

9. Brandweerkazerne Broek in Waterland Besloten wordt in te stemmen met bijgevoegd gewijzigd raads-
informatiedocument. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

   
 


