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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 10 juni 2014    
   Week    24   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en D. Broere 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 3 juni 2014, week 23  

 
Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Vaststellen ingangsdatum en inwerkingtreding van de wijzigings-
verordening kwijtschelding 

Besloten wordt: 
1. Het besluit van het vorige college van 14 januari 2014 te 

heroverwegen en de uitvoeringsregelingen te ontwikkelen 
aan de hand van de binnengekomen verzoeken van 
zelfstandigen voor kwijtschelding van gemeentelijke be-
lastingen. 

2. Dat er pas een besluit op het verzoek van een zelfstandige 
wordt genomen wanneer dat mogelijk is volgens vastgesteld 
beleid. 

3. De verordening tot wijziging van de Verordening kwijtschel-
ding gemeentelijke belastingen Waterland 2010 na publicatie 
in werking te laten treden in juli 2014. 

4. De verordening tot wijziging van de Verordening kwijtschel-
ding gemeentelijke belastingen Waterland 2010 terug te laten 
werken tot 1 januari 2013. 

5. In te stemmen met de uitvoeringsregeling om ons voor de 
vaststelling van het inkomen en vermogen van de zelfstan-
dige te baseren op de gegevens van de door de belasting-
dienst  vastgestelde aanslag inkomstenbelasting en/of 
vennootschapsbelasting. 

 

L. Bromet 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
3. Beslissing op bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning 

voor het wijzigen van het gebruik naar ondergeschikte horeca op 
het perceel Kets 52 Marken 

Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschrif-

ten Waterland over te nemen. 
2. De bezwaren, voor zover deze ontvankelijk zijn, ongegrond 

te verklaren en het primaire besluit stand te laten. 
 

J. van der Hoeven 

4. Aanwijzing Monnickendammerrijweg 31c te Ilpendam als Rijks-
monument 

Besloten wordt:  
1. In te stemmen met het innemen van een positief standpunt 

inzake het voornemen tot rijksbescherming van het Riet-
veldhuis aan de Monnickendammerrijweg 31c te Ilpendam, 
kadastraal bekend onder sectie H, nummer 49. 

2. In te stemmen met het verzenden van bijgaande adviesbrief 
aan de minister van OC&W. 

 

L. Bromet 

5. Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 
1 dag 

Besloten wordt de in het voorstel genoemde persoon, wonende 
in de gemeente Waterland, te benoemen tot onbezoldigd buiten-
gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

6. Instemmen met de inkoopdocumenten jeugdhulp – dyslexie en 
jeugdbescherming /jeugdreclassering 

Besloten wordt in te stemmen met : 
1. De inkoopdocumenten jeugdhulp:                      

jeugdbescherming (JB), jeugdreclassering (JR) en dyslexie. 
2. Het bijgevoegde raadsinformatiedocument over de inkoop-

documenten jeugdhulp. 
 

J. Kes 

7.  Groot onderhoud en aanvullende maatregelen N518 Besloten wordt in te stemmen met de inhoud van de aangepaste 
brief en te versturen naar de provincie.  
 

L. Bromet 

8.  Instemmen met de bevestiging bij de jaarrekening Besloten wordt in te stemmen met de bevestiging bij de jaarre-
kening 2013 van de gemeente Waterland.  
 

J. Kes 

9. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 27 mei 2014 

Besloten wordt kennis te nemen van de besluitenlijst van de 
vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 27 
mei 2014. 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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10. Brief dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland 

inzake oproep zonnepanelen op brandweerkazernes 
Besloten wordt kennis te nemen van de brief van het Dagelijks 
Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland inzake 
oproep zonnepanelen op brandweerkazernes. 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

11. Ontwerpbestemmingsplan Bennewerf Besloten wordt om het raadsvoorstel in te trekken.  
 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 

12. Aanbesteding gemeentewerf Katwoude Besloten wordt niet tot gunning over te gaan.  
 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 

13. Brief aan ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het 
kader van kostendelersnorm 

Besloten wordt akkoord te gaan met het verzenden van de brief.  
 
 
 
 
 

J. Kes 

   
 


