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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 3 december 2013    
   Week    49   
    
Aanwezig: P. Kools, B.G. Schalkwijk, Tj. Hoekstra en D. Broere 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 26 november 2013, 

week 48  
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Ontslag vrijwillige brandweer, post Broek in Waterland Besloten wordt de aanstelling van in het voorstel genoemde 
medewerker te beëindigen (eervol ontslag te verlenen.) 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Eenmalige subsidie voor Herman van Elteren tentoonstelling Besloten wordt een eenmalige subsidie van € 1.000,00 toekennen 
voor de organisatie van de Herman van Elteren tentoonstelling. 
 
 
 

B.G. Schalkwijk 

4. Voorbereiding Portefeuillehoudersoverleg Jeugd en AWBZ d.d. 5 
december 2013 

Besloten wordt kennis te nemen van de voorstellen die op 5 
december 2013 besproken worden in het portefeuillehouders-
overleg Jeugd en AWBZ inzake de Regeling Zonder Meer en een 
integrale inkooporganisatie Jeugdhulp en AWBZ. 
 
 
 

B.G. Schalkwijk 

5. Ontwerpkrediet brede school Scholeneiland Besloten wordt akkoord te gaan met het gewijzigde raadsvoorstel 
voor een ontwerpkrediet van € 110.000,-. 
 
 
 

B.G. Schalkwijk 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
6. Gunningsadvies onderhoud oevers 2013 Besloten wordt: 

1. D. van Geemen BV de opdracht voor D13.0001162 Onder-
houd Oevers 2013 voorlopig te gunnen. 

2. De overige inschrijvers in kennis te stellen van de voorlopige 
gunning. 

3. Indien er gedurende de bezwaartermijn (alcatel) geen bezwa-
ren ontvangen worden van de andere inschrijvers en bij een 
positief verificatiegesprek, de opdracht definitief te gunnen 
aan D. van Geemen BV. 

 
 
 

P. Kools 

7.  Verzoek om vooroverleg woningbouwlocatie De Ilpenhof te 
Ilpendam 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het verzoek om vooroverleg van USP 

Vastgoed voor de woningbouwlocatie De Ilpenhof te Ilpen-
dam. 

2. De ontwikkelaar schriftelijk op de hoogte te stellen als afdoe-
ning van zijn verzoek om vooroverleg. 

3. De raad op de hoogte te stellen via het bijgevoegd informa-
tiedocument. 

 
 
 

P. Kools 

8.  Afwikkeling project De Ilpenhof met Woonzorg Nederland Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het verzoek van Woonzorg Nederland om 

per direct de samenwerkingsovereenkomst De Ilpenhof, die 
op 1 maart 2010 is gesloten, te beëindigen.  

2. In te stemmen met bijgevoegd raadsinformatiedocument. 
3. In te stemmen met de gewijzigde brief aan Woonzorg Neder-

land. 
4. Het project De Ilpenhof af te sluiten. 
 
 
 

P. Kools 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
9. Verzoek om vooroverleg de Regenboog Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van memo d.d. 26 november 2013 betref-
fende toezeggingen. 

2. Kennis te nemen van het aangepaste verzoek om vooroverleg 
voor de woningbouwlocatie Odion/De Regenboog.  

3. De initiatiefnemer schriftelijk op de hoogte stellen als formele 
afdoening van zijn verzoek om vooroverleg. 

4. De gemeenteraad op de hoogte stellen via het bijgevoegde 
raadsinformatiedocument. 

 
 
 
 
 
 
 
 

P. Kools 

10. Overeenkomst elektriciteit Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het voorstel van BAS Energie voor de 

levering van elektriciteit voor de gemeentelijke aansluitingen  
van 1 januari 2014 tot 1 april 2014. 

2. In te stemmen met de overeenkomst elektriciteit (kenmerk 
BAS001772). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tj. Hoekstra 

   
 


