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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 5 november 2013    
   Week    45   
    
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 29 oktober 2013, 
week 44 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Regionalisering Brandweer Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de gemeen-

schappelijke regeling VrZW per 1 januari 2014, onder de 

voorwaarde dat van de raad hiervoor toestemming wordt 

verkregen. 

2. De te wijzigen raadsstukken vast te stellen inzake de wijziging 

van de gemeenschappelijke regeling, een zienswijze op de 

begroting VrZW 2014 én een begrotingswijziging van de ge-

meentebegroting. 

3. In te stemmen met het principeakkoord inzake het sociaal 

plan. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Benoemen Broeker Kerk als trouwlocatie Besloten wordt de Broeker Kerk te Broek in Waterland benoe-
men als huis der gemeente. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Offerte inzet bibliobus en eenmalige subsidie voor organisatie 
Nationale voorleeswedstrijd 

Besloten wordt: 
1. Akkoord te gaan met het betalen van 50% van de offerte voor 

de inzet van een bibliobus. 
2. Een eenmalige subsidie van € 1.188,00 te verstrekken voor de 

organisatie van de Nationale Voorleeswedstrijd. 
 

B.G. Schalkwijk 
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5. Beantwoording vragen VVD over Stichting Thuiszorg Diaconie Besloten wordt de vragen van de VVD over Stichting Thuiszorg 
Diaconie te beantwoorden via bijgevoegd raadsdocument. 
 

B.G. Schalkwijk 

6. Vervolg uitbreidingsplannen scheepswerf Hakvoort Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van: 

1.1. het verslag van de informatieavond d.d. 10 september 
2013 (bijlage 1); 
1.2. de schriftelijke reacties van een aantal omwonenden 
(bijlage 2); 
1.3. de verschillen tussen de gepresenteerde bouwplannen van 
Scheepswerf Hakvoort (bijlage 4) ten opzichte van de rand-
voorwaarden vastgesteld door uw college en ter informatie 
voorgelegd aan de raad (bijlage 3: informatie document: 293-
4). 

2. De Raad te informeren middels een gewijzigd informatiedo-
cument. 

 

P. Kools 

7.  Ontwerpbestemmingsplan Zeedijk 1 te Uitdam Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de beantwoording van de vooroverleg-

reacties als opgenomen in de “Reactienota Vooroverleg Be-
stemmingsplan Uitdam – Zeedijk 1”.  

2. In te stemmen met de conceptraadsstukken. 
3. Er kennis van te nemen dat de indieners van de vooroverleg-

reacties gemotiveerd wordt meegedeeld dat een deel van de 
reacties leidt tot bijstelling en een deel van de reacties niet 
leidt tot bijstelling van het bestemmingsplan. 

 

P. Kools 

8.  Inzameling en recycling verpakkingsafval van huishoudens Besloten wordt in te stemmen met de deelnemersovereenkomst 
2013-2022 Stichting Nedvang. 
 

P. Kools 

9. Informatie met betrekking tot het aantal bussen (buslijnen) dat 
halteert op de halte Watergang 

Besloten wordt kennis te nemen van het aantal buslijnen en de 
hoeveelheid bussen die halteren op de bushalte Watergang en in 
te stemmen met het aangepaste raadsinformatiedocument. 
 

P. Kools 
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10. Het opzeggen van de overeenkomst van de applicatie dgDialog van 
de firma Grontmij 

Besloten wordt in te stemmen met het opzeggen van de onder-
houdsovereenkomst met Grontmij B.V. betreffende de applicatie 
dgDialog conform bijgevoegde brief. 
 
 
 
 
 
 

Tj. Hoekstra 

11. Ontslag plaatsvervangend ombudsman Besloten wordt conform bijgaand raadsvoorstel de heer A.M. van 
Amsterdam op zijn verzoek met ingang van 28 november 2013 
ontslag te verlenen als plaatsvervangend ombudsman. 
 
 
 
 
 

 

Tj. Hoekstra 

12. Gemeenschappelijke Regeling gezamenlijke ombudsman metro-
pool Amsterdam 

Besloten wordt in te stemmen met raadsvoorstel Vaststellen 
Gemeenschappelijke Regeling gezamenlijke ombudsman metro-
pool Amsterdam 2013. 
 
 

 
 
 
 

Tj. Hoekstra 

   
 


