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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 2 september 2014    
   Week    36   
    
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 26 augustus 2014, 

week 36 
 

Gewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
2. Dijkversterking Hoorn-Amsterdam, laatste ontwikkelingen Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het besluit van het Kernteam Bestuurlijk 
Overleg (KBO) versterking Markermeerdijken. 

2. In te stemmen met bijgaande brief aan Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK) met een reactie op het 
Kader Ruimtelijke Kwaliteit (KRK) dijkversterking Hoorn-
Amsterdam.  

3. In te stemmen met bijgaande brief aan HHNK met het 
verzoek om de dijkversterking van afgekeurde dijkvakken 
onder het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(nHWBP) tegelijk uit te voeren met de dijkvakken afgekeurd 
onder HWBP2, met uitzondering van de dijkvakken binnen de 
kern Monnickendam.  

4. Kennis te nemen van informatie over de meekoppeling 
recreatiepaden dijkversterking Hoorn-Amsterdam. 

5. In te stemmen met de aanleg van een fietspad op de kruin van 
de dijk bij Katwoude tussen Volendam en Monnickendam met 
een voorkeur voor de brede variant en een onderzoek te 
starten naar de financieringsmogelijkheden. 

6. Voor de realisatie van het fietspad de provincie om een 
bijdrage van 50% te verzoeken. Voor de overige 50%, onder 
voorbehoud van goedkeuring door de raad, garant te staan. 
Hiervoor zal op (korte) termijn een raadsvoorstel worden 
opgesteld, waarin mogelijke financieringsopties zullen worden 
aangegeven. Verwacht wordt dat de realisatie van het fietspad 
op de dijk plaatsvindt in de periode 2016 tot 2021.  

7. Kennis te nemen van de laatste informatie over Dijken op 
veen. 

8. In te stemmen met bijgaand raadsinformatiedocument nr. 301-
24. 

  

L. Wagenaar-Kroon 

3. Uitvoering Appa Wetgeving Besloten wordt het plan van aanpak opgesteld door Public Spirit 
dd. 21 augustus 2014 ter uitvoering van Appa Wetgeving vast te 
stellen. 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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4. Samenwerking Burgernet en Regionaal Platform Crisisbeheersing 

voor Kennemerland en Zaanstreek-Waterland 
 

Besloten wordt kennis te nemen van de samenwerking tussen 
RPC en Burgernet voor Kennemerland en Zaanstreek-Waterland 
en in te stemmen met de lagere kosten per inwoner en dit tot en 
met 31 december 2017 vast te leggen in de begroting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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5. Bepaling standpunt voor Stuurgroepvergadering Bereikbaarheid 

Waterland op 3 september 2014 
Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het project 

Bereikbaarheid Waterland. 
2. Akkoord te gaan met een bijdrage van € 80.000,-, gereserveerd 

door de Stadsregio Amsterdam (hulpimpuls), voor de uitwer-
king lange termijnmaatregelen. 

3. Bij het aangeven van de denkrichting voor een gemeentelijke 
bijdrage voor de uitvoering van de lange termijnmaatregelen 
bereidheid te tonen een symbolisch bedrag van maximaal 3 
euro per inwoner beschikbaar te stellen (dit laatste onder het 
voorbehoud dat de gemeenteraad dit beschikbaar wil stellen, 
ongeveer € 54.000,-). 

3a. Of een andere denkrichting mee te geven voor een gemeen-
telijke bijdrage voor de uitvoering van de lange termijnmaat-
regelen: de legeskosten minus de werkelijk gemaakte kosten als 
bijdrage beschikbaar te stellen in dit project. 

4. Kennis te nemen van de bijdrage van Stadsdeel Noord over 
het om niet overdragen van gronden ten behoeve van het 
eventueel verplaatsen van het Shell tankstation.  

5. Indien de Stuurgroep bij agendapunt 7, nummer 5 van de 
memo, conform optie B heeft gekozen om een tunnelvariant 
verder uit te werken, een voorbereidingskrediet door de 
gemeenteraad beschikbaar te laten stellen, inclusief ambtelijke 
capaciteit ter hoogte van € 22.000,-. 

6. Het besluit van de Stuurgroep over de autotunnel tijdens de 
eerstvolgende klankbordgroep te Broek in Waterland samen 
met 1 of meer Stuurgroepleden toe te lichten, waarbij de 
burgemeester van Waterland als onafhankelijk voorzitter 
optreedt. 

7. Akkoord te gaan met de verdere uitwerking van de varianten 
van de fietsenstallingen te Ilpendam. 

 

L. Bromet 
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6. Beëindiging gebruik zwembad door NV Sportfondsenbad Besloten wordt: 

1. In te stemmen met bijgaande brief over de beëindiging van het 
gebruik van het zwembad door NV Sportfondsenbad-
Monnickendam. 

2. In te stemmen met het voornemen een vaststellingsovereen-
komst met NV Sportfondsenbad-Monnickendam op te 
stellen. 

3. Kennis te nemen van het exploitatietekort en de stand van 
zaken van de onderhoudsreserve van NV Sportfondsenbad-
Monnickendam. 

4. In te stemmen met het aangepaste raadsinformatiedocument. 
 

G. Bekhuis 

7.  Vragen VVD inzake overeenkomst NBd onderhoud bewegwijze-
ring 

Besloten wordt in te stemmen met de gewijzigde beantwoording 
van de vragen van de VVD inzake overeenkomst NBd onder-
houd bewegwijzering. 
 

L. Bromet 

8.  Hernieuwde prealabele vraag uitbreiding bouwperceel Gouw 14a 
Zuiderwoude 

Besloten wordt bij de provincie Noord-Holland, middels bijge-
voegde conceptbrief, een hernieuwd verzoek in te dienen om in 
principe positief te staan tegenover de uitbreiding / legalisering 
van het bouwperceel Gouw 14a te Zuiderwoude. 
 

J. van der Hoeven 

9. Concept Beleidsplan voor het sociaal domein 2015-2017 en de  
conceptverordeningen in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet 
 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het conceptbeleidsplan voor het sociaal 

domein 2015-2017. 
2. In te stemmen met de conceptverordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Waterland 2015. 
3. In te stemmen met de conceptverordening zorg voor jeugd 

gemeente Waterland 2015. 
4. Het conceptbeleidsplan en de conceptverordeningen vrij te 

geven voor inspraak en advies. 
 

J. Kes 

10. Beantwoording raadsvragen 163-13 beveiliging Suwinet Besloten wordt in te stemmen met beantwoording raadsvragen 
163-13 beveiliging Suwinet. 
 

J. Kes 
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11. Beantwoording raadsvragen 163-14 beveiliging Suwinet Besloten wordt in te stemmen met gewijzigde beantwoording 

raadsvragen 163-14 beveiliging Suwinet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Kes 

   
 


