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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 16 juni 2014    
   Week    25   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven en D. Broere 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 10 juni 2014, week 
24 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Informatie over de hoogte van het gemeentefonds n.a.v. de mei-
circulaire 2014 

Besloten wordt in te stemmen met bijgaand raadsinformatiedo-
cument met betrekking tot de hoogte van het gemeentefonds op 
basis van de meicirculaire 2014. 
 
 

J. Kes 

3. Opnieuw benoemen voorzitter en leden bezwaarschriftencommis-
sie 

Besloten wordt de heren mr. F. Arents, mr. R. Dijksterhuis, ing. 
M. Klazema en drs. D. van Vliet opnieuw te benoemen voor de 
lopende raadsperiode. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Jaarverslag 2013 bezwaarschriftencommissie Besloten wordt kennis te nemen van het jaarverslag en de bijlage 
en deze stukken door te sturen naar de gemeenteraad (ter kennis-
neming) en het managementteam (ter bespreking). 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

5. Beantwoording raadsvraag verloop voorziening Riolering Besloten wordt in te stemmen met het raadsinformatiedocument 
over het verloop van de voorziening riolering. 
 
 

J. Kes 
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6. Benoeming van twee leden in de Monumenten- en Welstandscom-
missie Waterland 

Besloten wordt:   
1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel ter benoeming van 

de heer N. Zimmermann als architectlid van de Monumenten- 
en Welstandscommissie Waterland voor de duur van 3 jaar, 
per 1 september 2014. 

2. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel ter benoeming van 
de heer J. Buchner als (langdurig plaatsvervangend) monu-
mentendeskundige van de Monumenten- en Welstandscom-
missie Waterland voor onbepaalde tijd (maximaal 3 jaar) en 
met onmiddellijke ingang tot de heer Boezaard weer terug is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 

7.  Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Besloten wordt: Het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 
2014-2017 aan de raad ter vaststelling aan te bieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

   
 


