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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 24 september 2013           
   Week    39   
    
Aanwezig: P. Kools, B.G. Schalkwijk, Tj. Hoekstra en D. Broere 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 17 september 2013, 

week 38 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Consequenties van de overname van Stadsmobiel bv door ETS bv 
voor het leerlingenvervoer in Waterland 

Besloten wordt af te wijken van de Nota Inkoop en Aanbeste-
ding en het contract leerlingenvervoer van perceel 1 (zuid) tot het 
eind van de contractperiode uit te laten voeren door ETS bv. Dit 
regelen door het contract met Stadsmobiel bv per 15 oktober 
2012 te ontbinden en per die datum een nieuwe overeenkomst 
(zie bijlage 1) aan te gaan met ETS bv. 
 

B. Schalkwijk 

3. Beantwoording van de vragen van de SP over ontslagen 
thuiszorgorganisaties 

Besloten wordt de vragen van de SP over thuiszorg te beant-
woorden via bijgevoegd raadsinformatiedocument. 
 

B. Schalkwijk 

4. Zesstedenvaart Besloten wordt in te stemmen met de aangepaste  brief aan 
gedeputeerde de heer J. van Run over de planvorming van de 
Zesstedenvaart. 
 

P. Kools 

5. Subsidie openbare wifi Besloten wordt: 
1. Op de voorgestelde locaties een gratis openbaar wifi-netwerk 
te realiseren, mits de subsidie wordt toegekend en de ge-
meente na afloop van de driejaarsperiode de overeenkomst 
budgetneutraal kan beëindigen.  

2. Voor de realisatie en subsidie aanvraag een overeenkomst te 
sluiten met Glasvezel Gemeente op basis van no cure no pay. 

 

P. Kools 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
6. Nader advies inzake het afgeven van BCF-verklaringen (BTW-

compensatiefonds) voor de inrichting van de openbare ruimte bij 
woningbouwplannen 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het akkoord van de belastingdienst op 
het afgeven van BCF-verklaringen voor de kosten van de 
inrichting van de openbare ruimte door projectontwikkelaars. 

2. De gevraagde BCF-verklaringen af te geven voor de projecten 
Oranjezicht en De Trambaan. 

3. De mogelijkheid van BTW-compensatie bekend te maken bij 
alle projectontwikkelaars en corporaties waarmee momenteel 
wordt samengewerkt. 

4. De BTW-compensatie op te nemen in toekomstige samen-
werkings- en exploitatieovereenkomsten conform de bijge-
voegde standaardbepaling. 

5. In andere gevallen de BCF-verklaring af te geven als voldaan 
wordt aan het criterium aanleg van overheidsvoorzieningen en 
na een gemotiveerd schriftelijk verzoek. 

 

P. Kools 

7.  Verzoek van provincie Noord-Holland tot het ontwikkelen van een 
tweede officiële zwemlocatie op Marken 

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande (concept)brief 
waarin het verzoek van de provincie Noord-Holland om ook het 
zwemwater bij het Paard van Marken tot officieel zwemwater te 
maken wordt afgewezen. 
 

P. Kools 

8.  Schriftelijke vragen van de PvdA fractie over ingekomen stuk 260-
14, toekomst locatie huidige gemeentewerf na verplaatsing 

Besloten wordt in te stemmen met het concept raadsinformatie-
document met de beantwoording van de vragen. 
 

Tj. Hoekstra/ 
P. Kools 

9. Provinciale beleidsregel natuurcompensatie Besloten wordt in te stemmen met de reactie zoals weergegeven 
in bijgevoegde conceptbrief. 
 

P. Kools 

10. Financiële stukken Recreatieschap Twiske-Waterland Besloten wordt kennis te nemen van de vastgestelde financiële 
stukken van Recreatieschap Twiske-Waterland. 
 

P. Kools 
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11. Advies inzake verzoek om planschade De Noord 2 Ilpendam Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het planschadeadvies. 
2. De aanvraag om tegemoetkoming planschade in de zin van 
artikel 6.1 Wro af te wijzen. 

3. Het ingevolge het bepaalde in artikel 6.4 lid 4 Wro door 
aanvrager voor de in behandelingneming van de aanvraag be-
taalde drempelbedrag niet te restitueren. 

 

P. Kools 

12. Begroting 2014 Besloten wordt: 
1. De raadsstukken tot vaststelling van de begroting 2014 vast 
te stellen. 

2. De productenraming 2014 vast te stellen. 
 

Tj. Hoekstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


