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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 17 december 2013    
   Week    51   
    
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 10 december 2013, 

week 50 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Reactie op de onderzoekrapportage van de rekenkamer (Grip op 
Gemeenschappelijke Regelingen) 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de brief van de rekenkamercommissie. 
2. Kennis te nemen van de onderzoekrapportage “Grip op 

Gemeenschappelijke Regelingen”. 
3. Uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit de 

onderzoekrapportage. 
4. In te stemmen met de aangepaste reactie aan de rekenkamer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
3. Voorgenomen aanwijzing Burgemeester P. Ph. Paulplanstoen 1 

t/m 12 te Broek in Waterland 
Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het voornemen tot aanwijzing van de 

panden aan het Burgemeester P. Ph. Paulplantsoen te Broek 
in Waterland als gemeentelijk monument. 

2. Het voornemen tot aanwijzing, op grond van artikel 4:8 van 
de Algemene wet bestuursrecht, kenbaar te aan de eigenaar 
en eventuele andere zakelijk gerechtigden van de panden aan 
het Burgemeester P. Ph. Paulplantsoen 1 t/m 12 te Broek in 
Waterland en aan Stichting Cuypersgenootschap. 

3. De raad actief te informeren over het voornemen tot aanwij-
zing van de panden aan het burgemeester P. Ph. Paulplant-
soen 1 t/m 12 te Broek in Waterland via bijgevoegd raads-
informatiedocument.  

4. De voorgenomen aanwijzing van de panden aan het Burge-
meester P. Ph. Paulplantsoen 1 t/m 12 als beeldbepalende 
panden in te trekken. 

 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Implementatie meldcode huiselijk geweld Besloten wordt: 
1. Op grond van artikel 16 van de Leerplichtwet 1969 een 

gewijzigde ambtsinstructie vast te stellen voor de leerplicht-
ambtenaren waarin conform lid 4, onderdeel e, wordt 
opgenomen de verplichte meldcode huiselijk geweld en kin-
dermishandeling. 

2. De meldcode ook van toepassing te verklaren op medewer-
kers van het Wmo-loket en de casemanagers op het gebied 
van werk en inkomen. 

 
 
 

B.G. Schalkwijk 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
5. Afsluiten van overeenkomsten met de samenwerkingsverbanden 

voor de procedure op overeenstemming gericht overleg (oogo) 
Passend Onderwijs 

Besloten wordt: 
1. In het kader van Passend Onderwijs regionaal op overeen-

stemming gericht overleg te voeren met de samenwerkings-
verbanden.  

2. a. In te stemmen met de af te sluiten overeenkomst met het 
samenwerkingsverband PO. 

 b. In te stemmen met de af te sluiten overeenkomst met het 
samenwerkingsverband VO.  

 
 

B.G. Schalkwijk 

6. Samenwerking gemeenten in het sociale domein Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de “gemeenschappelijke regeling regiona-

le samenwerking decentralisaties in het sociale domein” 
(bijlage 1 bij raadsvoorstel). 

2. Het treffen van de gemeenschappelijke regeling regionale 
samenwerking decentralisaties in het sociale domein, voor te 
leggen aan de raad voor toestemming. 

3. Als de raad toestemming geeft, het besluit als vastgesteld te 
beschouwen. 

 
 

B.G. Schalkwijk 

7.  Quickscan haalbaarheid nieuwbouw sporthal ’t Spil Besloten wordt tot in ieder geval 2016 voor sporthal ’t Spil uit te 
gaan van een minimaal onderhoudsniveau.   
 
 

B.G. Schalkwijk 

8.  Beantwoording van de door de SP-fractie gestelde schriftelijke 
vragen over de tijdelijke afsluiting van de Rijperweg 

Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording op de 
vragen van de SP-fractie over de afsluiting van de Rijperweg. 
 
 

P. Kools 

9. Overeenkomst kostenverhaal voor de bestemmingsplanprocedure 
op het perceel Kruisbaakweg 5 te Marken (hotel) 

Besloten wordt een overeenkomst te sluiten met de aanvrager 
waarin wordt geregeld dat de aanvrager de kosten draagt, die 
noodzakelijk zijn voor de te voeren procedure en eventuele 
planschade. 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
10. Beslissing op bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het 

renoveren van het dak van het pand aan de Middendam 4 te 
Monnickendam 

Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 

Waterland over te nemen. 
2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het primaire besluit 

tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het reno-
veren van het dakvlak van het pand aan de Middendam 4 te 
Monnickendam, in stand te laten. 

 
 

P. Kools 

11. Overdragen brandweerkazernes aan Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland (VrZW) 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de overdracht van de brandweer kazernes 

in Ilpendam en Monnickendam. 
2. In te stemmen met het in bruikleen geven van de brandweer-

kazernes in Broek in Waterland en Marken.  
3. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst. 
4. In te stemmen met demarcatielijst. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

12. Afsluiten kredieten brandweer Besloten wordt de in het voorstel genoemde brandweergerela-
teerde kredieten af te sluiten. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

13. Nieuwe Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 

2013 (‘Nota 2013’) en de Nota Inkoop- en Aanbestedings-
beleid 2008 in te trekken. 

2. In te stemmen met de klachtenregeling zoals in bijlage 1 van 
de Nota 2013 opgenomen. 

 

 

Tj. Hoekstra 

14. Beantwoording vragen VVD inzake casus raadslid Besloten wordt in te stemmen met de aangepaste beantwoording. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

   
 


