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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 4 juni 2013     
   Week    23   
    
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 28 mei 2013, week 

22 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Motie Dreiging opheffing kleine scholen Besloten wordt: 
1. Het verzoek van de gemeenteraad niet over te nemen, omdat 
de staatssecretaris al conform de motie heeft besloten. 

2. De raad mondeling actief te informeren bij de raadsvergade-
ring van 6 juni 2013. 

 

B.G. Schalkwijk 

3. Kennisnemen van de brief vanuit de regio Zaanstreek-Waterland 
over regionale samenwerking in het sociaal domein 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de brief en bijbehorende notitie 
‘Zaanstreek-Waterland: lokaal maatwerk in regionaal verband’ 
over de regionale samenwerking in het sociaal domein. 

2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsinformatiedocument 
over de regionale samenwerking in het sociaal domein. 

 

B.G. Schalkwijk 

4. Wijziging van de kwijtscheldingsverordening ten gunste van 
zelfstandigen 

Besloten wordt akkoord te gaan met gewijzigd raadsvoorstel om 
de verordening tot wijziging van de kwijtscheldingsverordening 
vast te stellen. 
 

B.G. Schalkwijk 

5. Technische wijzigingen CAR-UWO Besloten wordt technische wijzigingen in de CAR-UWO met 
ingang van 1 juli 2013, conform ECCVA/U201300288 Lbr:13/-
036 CvA/LOGA 13/11 vast te stellen.  
 

Tj. Hoekstra 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
6. Verjaring bleek/tuin Kets 31 te Marken Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het door de eigenaar van Kets 31 te 
Marken ingestelde beroep op verjaring. 

2. Mee te werken aan het (laten) opmaken en inschrijven in het 
Kadaster van een notariële akte van verjaring. 

 
 
 
 
 
 
 

Tj. Hoekstra 

7.  Grondruil Hakvoort Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het ruilen van diverse gronden met de 
firma Hakvoort tegen betaling van een bedrag aan overbede-
ling van € 25.805 door de firma Hakvoort. 

2. Hiertoe de als bijlage 1 bij dit advies gevoegde overeenkomst 
van ruiling te ondertekenen. 

3. De raad over het bovenstaande te informeren middels het als 
bijlage 2 bij dit advies gevoegde raadsinformatiedocument. 

 
 
 
 
 
 
 

Tj. Hoekstra 

   
 


