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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 26 november 2013    
   Week    48   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, P. Kools, B.G. Schalkwijk, Tj. Hoekstra en M. van Hal-Vink 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 19 november 2013, 

week 47 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Instemmen met het beleidskader 'Op weg naar een nieuw sociaal 
domein' Waterland 

Besloten wordt de gewijzigde raadsstukken inzake het beleidsplan 
‘Op weg naar een nieuw sociaal domein’ voor de transitie van het 
sociaal domein in Waterland vast te stellen. 
 

B.G. Schalkwijk 

3. Beantwoording raadsvragen maatschappelijke stage Besloten wordt in te stemmen met bijgaande beantwoording 
raadsvragen over maatschappelijke stage. 
 

B.G. Schalkwijk 

4. Besluiten over het beschikbaar te stellen educatiebudget in het 
kader van de Wet educatie beroepsonderwijs 

Besloten wordt: 
1. Een bedrag van € 29.080 te bestemmen voor educatieactivitei-

ten in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs 
voor het jaar 2014. 

2. Voor de inkoop van educatietrajecten af te wijken van de Nota 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid, in verband met een gesloten 
convenant. 

3. Aan dit besluit de voorwaarde te verbinden, dat het besluit 
alleen dan wordt uitgevoerd indien uit onderzoek blijkt, dat 
het besluit rechtmatig genomen kon worden.  

 

B.G. Schalkwijk 

5. Verlenging overeenkomst met Dierenambulance Waterland Besloten wordt een nieuwe overeenkomst met Dierenambulance 
Waterland aan te gaan met ingang van 1 januari 2014. 
 

B.G. Schalkwijk 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
6. Verzoek tot wijziging gebruik naar wonen achter Zuideinde 30 te 

Monnickendam 
Besloten wordt  
1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om voorover-

leg voor wijziging van het gebruik van het bijbehorend bouw-
werk op het erf achter de winkel aan het Zuideinde 30 te 
Monnickendam ten behoeve van wonen vanwege eerder vast-
gestelde kaders en beleid zoals genoemd in bijlage I van het 
raadsinformatiedocument. 

2. De raad actief te informeren. 
 
 
 
 

P. Kools 

7.  Verlenging aansprakelijkheidsverzekering Besloten wordt in te stemmen met verlenging van de overeen-
komst met Centraal Beheer Achmea voor de aansprakelijkheids-
verzekering. 
 
 
 
 

Tj. Hoekstra 

8.  Handleiding P&C-documenten 2014 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de handleiding P&C-documenten 2014. 
2. In te stemmen met het raadsinformatie-document met raads-

planning P&C-documenten 2014. 
 
 
 
 

Tj. Hoekstra 

9. Vaststelt wijzigingsverordening Belastingen 2014 Besloten wordt de gewijzigde wijzigingsverordening Belastingen 
2014 vast te stellen. 
 
 
 
 

Tj. Hoekstra 

   
 


