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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 21 oktober 2014    
   Week    43   
    
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 7 oktober 2014, 
week 41 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Welstandsadvies De Zarken 20 in Monnickendam Besloten wordt: 
1. Het advies van de monumenten- en welstandscommissie 

Waterland (MWW) met betrekking tot de dakkapel aan De 
Zarken 20 in Monnickendam over te nemen. 

2. Over te gaan tot handhaving van de dakkapel en deze uit te 
laten voeren conform de eerder verleende omgevingsvergun-
ning. 

 

J. van der Hoeven 

3. Aanzegging om zo spoedig mogelijk beslissing op bezwaarschrift 
“aanmeerpalen Veenderijvaart” te nemen 

Besloten wordt conform advies van de bezwaarschriftencommis-
sie de bezwaren ongegrond te verklaren. 
 

L. Bromet 

4. Vaststellen financiële verordening Besloten wordt in te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel 
en conceptraadsbesluit. 
 

J. Kes 

5. Haalbaarheidsonderzoek herbestemming van twee monumenten 
Broek in Waterland 

Besloten wordt in te stemmen met het bijgevoegde raadsinforma-
tiedocument en deze ter kennisname aan de raad verzenden. 
 

L. Bromet 

6. Stand van zaken dossiers windturbines in De Purmer n.a.v. 

bw14.001456 d.d. 7 oktober 2014 

Besloten wordt in te stemmen met het aangepaste raadsinforma-
tiedocument nr. 267-29 met de stand van zaken in dossiers die 
zijn gerelateerd aan het onderwerp Windturbines in De Purmer 
en deze ter kennisname aan de raad te sturen. 
 

J. van der Hoeven 
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7.  Aansluiten bij de Informatie Beveiligings Dienst voor gemeenten Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het aansluiten bij de Informatie Beveilig-

ings Dienst (IBD). 
2. In te stemmen met de voorgestelde benoeming van de voorge-

stelde personen als Vertrouwde en Algemeen Contactpersoon 
Informatiebeveiliging en de tweede Vertrouwde en Algemeen 
Contactpersoon Informatiebeveiliging. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

8.  Europese aanbesteding multifunctionals Besloten wordt in te stemmen met de offerteaanvraag van de 
Europese aanbesteding multifunctionals voor de gemeenten 
Edam-Volendam, Landsmeer, Zeevang en Waterland. 
 

J. Kes 

9. Verlengen overeenkomst Rimo Yachting Besloten wordt: 
1. Akkoord te gaan met het verlengen van de overeenkomst van 

opdracht met Rimo Yachting, betreffende de inhuur van een 
havenmeester voor de Jachthaven Hemmeland, voor de duur 
van 1 jaar, lopend van 1 mei 2015 tot 1 mei 2016. 

2. Dat de overige voorwaarden ongewijzigd blijven. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

10. Nota van wijzigingen op het raadsvoorstel 106-74 beleidsplan 

sociaal domein 2015-2017 

Besloten wordt in te stemmen met de nota van wijzigingen op 
het raadsvoorstel 106-74 beleidsplan sociaal domein 2015-2017. 
 

J. Kes 

11. Gunning van de applicatie en ondersteunende diensten voor de 
uitkeringsadministratie en Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo) en Wet inburgering (Wi) 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de gunning van de applicatie en onder-

steunende diensten voor de uitkeringsadministratie en Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Wet inburgering 
(Wi), voor een contractduur van twee jaar, voor een bedrag 
van  € 235.022,35 aan Centric Netherlands B.V. 

2. Hierbij de keuze te maken voor dienstverleningsvorm 2. 
 

J. Kes 

12. Beantwoording raadsvragen VVD inzake De Bolder Besloten wordt in te stemmen met het door het college via de 
mail akkoord bevonden document 220-3 Beantwoording raads-
vragen inzake De Bolder. 
 

J. Kes 
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