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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 11 juni 2013     
   Week    24   
    
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 4 juni 2013, week 
2013 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Evaluatie Wmo 2012 en uitvoering Wmo 2013 1.  Besloten wordt in te stemmen met: 
a. de evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2012;  
b. de prestatiegegevens Wmo 2012; 
c. de evaluatie van het Wmo-uitvoe-ringsplan 2012; 
d. het uitvoeringsplan Wmo 2013. 

2. De evaluatie van de Wmo-voorzieningen, de prestatiegegevens 
Wmo 2012, de evaluatie van het uitvoeringsplan Wmo in 2012 
en het Wmo-uitvoeringsplan 2013 ter kennisname aan te 
bieden aan de raad middels bijgevoegd raadsinformatiedocu-
ment. 

3.  De evaluatie van de Wmo-voorzieningen, de prestatiegegevens 
Wmo 2012, de evaluatie van het uitvoeringsplan Wmo in 2012 
en het Wmo-uitvoeringsplan 2013 ter kennisname aan te 
bieden aan de Wmo-raad. 

 

B.G. Schalkwijk 

3. Jaarverslag met financiële paragraaf van SPW (Stichting Promotie 
Waterland) 2012 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag met financiële paragraaf 
over 2012 van SPW. 

2. Het jaarverslag en de financiële paragraaf over 2012 van SPW 
ter kennisname als ingekomen stuk zonder begeleidend schrij-
ven voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

P. Kools 
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4. Verzoek tot handhaving in verband met de vestiging van een 
huisarts in het pand de Noord 3 te Ilpendam 

Besloten wordt het verzoek om handhaving gericht tegen het 
vestigen van een huisartsenpraktijk in het pand de Noord 3 te 
Ilpendam middels bijgevoegde brief af te wijzen nu recent een 
omgevingsvergunning voor de vestiging van een huisartsen-
praktijk in voornoemd pand is verleend. 
 

P. Kools 

5. Instemmen met de dienstverleningsovereenkomst sociaal-medische 
urgenties met de gemeente Zaanstad 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de bijgevoegde dienstverlenings-
overeenkomst SMT urgenties door de gemeente Zaanstad 
voor de gemeente Waterland. 

2. In te stemmen met het verlenen van mandaat aan de 
gemeente Zaanstad voor het nemen van een beslissing op de 
aanvragen voor urgentieverklaringen voor de gemeente 
Waterland conform het bijgevoegde mandaatbesluit. 

3. In te stemmen met het Uitvoeringsbesluit Regionale 
Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013. 

4. In te stemmen met de Beleidsregels uitvoering Regionale 
Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013. 

5. De Verordening op heffing en invordering van leges 2013 
tekstueel als volgt te wijzigen van ‘voor een voorrangsverkla-
ring als bedoeld in artikel 2.5.1. van de Huisvestingsverorde-

ning gemeente Waterland 2005’ naar ‘voor een urgentie-
verklaring als bedoeld in artikel 14 van de Regionale 
Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013’. 

 

P. Kools 

6. 2e Behandeling beantwoording raadsvragen jaarstukken 2012 en 1e 
IBU 2013 

Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording van de 
raadsvragen jaarstukken 2012 en 1e IBU 2013. 
 

Tj. Hoekstra 

7.  Beantwoording schriftelijke vragen CDA aangaande de Van 
Disweg 

Besloten wordt in te stemmen met aangepaste beantwoording 
schriftelijke vragen CDA aangaande de Van Disweg. 
 

P. Kools 

   
 


