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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 28 oktober 2014    
   Week    44   
    
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 21 oktober 2014, 

week 43 
 

Gewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Beantwoording raadsvragen begroting 2015 en 2e IBU 2014 Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording raads-
vragen begroting 2015 en 2e IBU 2014. 
 

J. Kes 

3. Verzoek om kwijtschelding achterstallige kosten van gas, water, 
licht 

Besloten wordt: 
1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek. 
2. Verzoekster gemotiveerd op de hoogte stellen van de afwijzing 

van het verzoek via bijgevoegde conceptbrief. 
 

J. van der Hoeven 

4. Voorstel om de donatie van Vergroot de Hoop aan het Huis aan 
het Water te verdubbelen 

Besloten wordt: 
1. De donatie van € 50,- per ingezamelde m3 taxussnoeisel van 

de Vergroot de Hoop actie te verdubbelen. 
2. Volgend jaar opnieuw deel te nemen aan deze landelijke actie. 
 

L. Bromet 

5. Beleidsregels eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 
gemeente Waterland 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de beleidsregels eenmalige koopkracht-

tegemoetkoming 2014 gemeente   Waterland. 
2. In te stemmen met het aanvraagformulier. 
 

L. Bromet 

6. Verweer op bezwaarschrift Veenderijvaart te Broek in Waterland Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het bezwaarschrift. 
2. In te stemmen met het verweerschrift. 
3. Het verzoek rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter af te 

wijzen. 

L. Bromet 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
7.  Verandering invulling functie bedrijfscontactfunctionaris / onder-

nemersloket 
Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het beëindigen van het vrijwilligerscontract 

per 1 december 2014. 
2. In te stemmen met een andere invulling van het ondernemers-

loket en de functie bedrijfscontactfunctionaris zoals omschre-
ven in bijlage 1. 

3. Bijgaand raadsinformatiedocument ter kennisname aan te 
bieden aan de Raad. 

 

J. van der Hoeven 

8.  Zienswijze op wijziging Structuurvisie en PRV Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het gewijzigde beleidskader wind op 

land, de gewijzigde Provinciale Ruimtelijke Verordening 
(PRV) en de partiële herziening van de structuurvisie Noord- 
Holland 2014 met inbegrip van kaarten in ontwerp. 

2. Kennis te nemen van de Nota van Beantwoording Herstructu-
rering Wind op Land Noord-Holland. 

3. In te stemmen met het versturen van bijgaande brief als ziens-
wijze op het voornemen van de provincie een definitief besluit 
te willen nemen over de herstructurering wind op land. 

 

J. van der Hoeven 

9. Dijkversterking Hoorn Amsterdam, brief over meekoppelkans 
aanbesteding Markermeerdijken 

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande brief aan het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met 
het verzoek het fietspad op de kruin van de dijk bij Katwoude als 
meekoppelkans op te nemen in de aanbestedingsdocumentatie  
voor het project Markermeerdijken. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

10. Vaststellen wijzigingen in de Verordening Maatschappelijke onder-
steuning 

Besloten wordt in te stemmen met de nota van wijzigingen op de 
verordening Maatschappelijke ondersteuning. 
 

J. Kes 

11. Vaststellen 2e nota van wijzigingen in het beleidsplan sociaal 
domein 

Besloten wordt in te stemmen met de 2e nota van wijzigingen in 
het beleidsplan sociaal domein. 
 

J. Kes 

12. Beantwoording raadsvragen beleidsplan sociaal domein Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording raadsvra-
gen beleidsplan sociaal domein. 
 

J. Kes 
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