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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 30 september 2014    
   Week    40   
    
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. Besluitenlijsten van de vergaderingen gehouden op 16 en 18 

september 2014, week 38 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Inzameling gebruikte vetten en oliën Besloten wordt in te stemmen met de overeenkomst met 
Beneluxvet B.V. te Dronten voor de inzameling van gebruikte 
vetten en oliën. 
 

L. Bromet 

3. Stedenbouwkundig programma van eisen Ilpenhof Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het plan van aanpak Ilpenhof in Ilpendam. 
2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit. Dit 

betreft de intrekking van het eerder door de gemeenteraad 
vastgestelde SPVE Ilpenhof (raadsbesluit d.d. 24 maart 2011, 
nummer 228-14) en vaststelling van het door USP opgestelde 
SPVE Ilpenhof. 

3. In afwijking van het stappenplan majeure projecten geen in-
spraak te verlenen op het SPVE. 

 

J. van der Hoeven 

4. Wijziging Weekmarktverordening Waterland Besloten wordt in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel. 
 

J. van der Hoeven 

5. Raadsinformatie Project actualiseringslag bestemmingsplannen Besloten wordt in te stemmen met de inhoud van raadsinforma-
tiedocument 158-274. 
 

J. van der Hoeven 
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6. Elektronische bekendmakingen Besloten wordt: 

1. De website www.officielebekendmakingen.nl per 1 januari 
2015 aan te wijzen als de officiële website waarop de elektro-
nische bekendmakingen/kennisgevingen plaatsvinden. 

2. In te stemmen met de voorgestelde financieringswijze inzake 
de licentiekosten voor GVOP. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

7.  Aansluiting bij het project Buurtauto Stop Woninginbraken 
Noord-Holland 

Besloten wordt mee te doen aan het project Buurtauto Stop 
Woninginbraken Noord-Holland. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

8.  Definitief besluit: intrekken aanvullende regeling B26 renteloze 
lening voor aankoop van pc-configuratie 

Besloten wordt: 
1. Definitief de aanvullende regeling B26 renteloze lening voor 

aankoop van pc-configuratie in te trekken. 
2. Dat het besluit in werking treedt op de dag na de bekendma-

king. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

9. Beslissing op bezwaarschrift Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 

Waterland over te nemen. 
2. Het verzoek om proceskosten af te wijzen. 
3. Het primaire besluit, te weten het buiten behandeling stellen 

van het Wob-verzoek, in stand te laten. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

10. Aanvragen haalbaarheidsonderzoek herbestemming Broeker Huis Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het uitvoeren van een haalbaarheidsonder-

zoek herbestemming ten behoeve van het Broeker Huis, aan 
het Leeteinde 16 te Broek in Waterland.  

2. In te stemmen met het machtigen van Hylkema Consultants 
om namens de gemeente Waterland een subsidie aan te vragen 
bij de Provincie-Noord-Holland en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed met betrekking tot een haalbaarheidsonder-
zoek herbestemming Broeker Huis. 

 

L. Bromet 
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11. Beëindiging project Roomeinde 17 in Broek in Waterland Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het verzoek van Tol van Aart Projecten om 
per direct de samenwerkingsovereenkomst Roomeinde 17, die 
op 23 september 2009 is gesloten, te beëindigen.  

2. In te stemmen met bijgevoegde brief aan Tol van Aart 
Projecten voor de (financiële) afwikkeling van het project. 

3. Het project Roomeinde 17 af te sluiten. 
  

J. van der Hoeven 

12. Rapportage toekomstbestendige onderwijshuisvesting Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de rapportage toekomstbestendige on-

derwijshuisvesting. 
2. De adviezen van ICS over te nemen en hierover met de 

schoolbesturen overleg te voeren in het OOGO. 
 

G. Bekhuis 

13. Afwijken van inkoopbeleid voor inkoop cliëntondersteuning Besloten wordt af te wijken van de nota Inkoop- en Aanbeste-
dingsbeleid en voor cliëntondersteuning een offerte op te vragen 
bij MEE. 
 

J. Kes 

14. Volwasseneneducatie per 2015 Besloten wordt: 
1. Akkoord te gaan met het continueren van het contract met het 

Regio College voor 75% van het (regio)budget volwassenen-
educatie onder de bestaande condities en het contract daar-
voor voor te bereiden. 

2. Voorbereidingen te treffen voor de aanbesteding van het res-
terende deel van het budget en deze aanbesteding toe te spit-
sen op een aanbod voor autochtone laaggeletterden.  

3. Voorbereidingen te treffen voor het maken van een regionaal 
plan voor de besteding van het gehele regiobudget in overleg 
met de regiogemeenten en dit vóór 1 december 2014 af te 
ronden. 

 

G. Bekhuis 

15. Beantwoording raadsvragen VVD over de bekendmaking van de 
gespreksverslagen met betrekking tot de huisvesting van basis-
school De Verwondering 
 

Besloten wordt de raadsvragen van de VVD over de gespreksver-
slagen m.b.t. de huisvesting van basisschool De Verwondering te 
beantwoorden middels bijgevoegd raadsdocument. 

G. Bekhuis 
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16. Ontheffingen zwaar verkeer Broek in Waterland zuid Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het verzoek van de firma Suykerbuyk om 
met eigen vrachtwagens (leeg) tot maximaal 20 ton door Broek 
in Waterland zuid te rijden. 

2. De firma Suykerbuyk geen ontheffingen te verlenen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L. Bromet 

   
 


