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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 28 mei 2013     
   Week    22   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, P. Kools, B.G. Schalkwijk, Tj. Hoekstra en D. Broere 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 21 mei 2013, week 

21 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Vaststellen van de nadere regels Wmo Besloten wordt: 
1. Vast te stellen de Beleidsregels voorzieningen Wmo gemeente 
Waterland 2013.  

2. Vast te stellen het Besluit voorzieningen Wmo gemeente 
Waterland 2013.  

3. De gemeenteraad te informeren middels   het aangepaste 
raadsinformatiedocument. 

 
 
 
 
 

B.G. Schalkwijk 

3. Afsluiten van krediet aanleg kunstgrasvelden voetbalverenigingen Besloten wordt in te stemmen met afsluiten van het krediet 
aanleg kunstgrasvelden voetbal in de gemeente Waterland. 
 
 
 
 
 

B.G. Schalkwijk 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
4. Instemmen met het accepteren van het mandaat van de Stadsregio 

Amsterdam voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap ambulante 
jeugdzorg 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het accepteren van het mandaat van de 
Stadsregio Amsterdam voor het inhoudelijk opdrachtgever-
schap ambulante jeugdzorg. 

2. In te stemmen met het principebesluit om het mandaat van 
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam aan de gemeente 
Waterland voor de decentrale toegang jeugdzorg te accepteren 
onder voorbehoud van de daadwerkelijke mandaatverlening. 

3. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de Stadsregio 
Amsterdam over het principebesluit met betrekking tot de 
acceptatie van het mandaat van Bureau Jeugdzorg aan de 
gemeente Waterland. 

 
 

B.G. Schalkwijk 

5. Aanvraag om omgevingsvergunning voor het houden van een 
evenement op het Hemmeland 

Besloten wordt op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 
Wabo juncto artikel 4 lid 8 van bijlage II Bor af te wijken van het 
bestemmingsplan ‘Gouwzee 1990’ en omgevingsvergunning te 
verlenen voor het houden van een evenement op het Hemme-
land. 
 
 

P. Kools 
L. Wagenaar-Kroon 

6. Beantwoording schriftelijk vragen over het parkeerterrein Marken Besloten wordt in te stemmen met de aangepaste beantwoording 
van de schriftelijke vragen over het parkeerterrein Marken. 
 
 

P. Kools 
 

7.  Vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Broek in Waterland 
Atjehgouw 1-3' 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de reactienota overleg en inspraak. 
2. De gewijzigde raadsstukken vast te stellen. 
 
 

P. Kools 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
8.  Aanwijzing van Burgemeester P. Ph Paulplantsoen 1 t/m 12 als 

Beeldbepalend pand 
Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het voornemen tot aanwijzing van de 
panden aan het Burgemeester P. Ph Paulplantsoen 1 t/m 12 
als beeldbepalende panden. 

2.  Het voornemen tot aanwijzing, op grond van artikel 4:8 van 
de Algemene wet bestuursrecht, kenbaar te maken (via 
bijgaande brief) aan de eigenaar en eventuele andere zakelijk 
gerechtigden van de panden aan het Burgemeester P. Ph. 
Paulplantsoen 1 t/m 12 te Broek in Waterland en aan Stich-
ting Cuypersgenootschap. 

3. De raad te informeren over het voornemen tot aanwijzing van 
de panden aan het Burgemeester P. Ph. Paulplantsoen 1 t/m 
12 te Broek in Waterland via bijgevoegd raadsinformatiedocu-
ment. 

4. Kennis te nemen van beantwoording collegetoezeggingen. 
 
 
 
 
 

P. Kools 
 

9. Burgerjaarverslag 2012 Besloten wordt kennis te nemen van de tekst van het Burgerjaar-
verslag 2012. 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

   
 


