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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 25 november 2014    
   Week    48   
    
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 18 november 2014, 

week 47 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Intrekken aanvullende regeling B14, regeling voor vergoeding 
reiskosten woon-werkverkeer 

Besloten wordt: 
1. Akkoord te gaan met het intrekken van de aanvullende rege-

ling B14, “regeling voor vergoeding reiskosten woon-werk-
verkeer bij functie-eis privéauto gebruik als dienstauto” met 
ingang van 1 april 2015. 

2.1. Akkoord te gaan met het voorstel om, met het budget dat 
vrijkomt na het intrekken van de aanvullende regeling B14 
en de besparing op kilometervergoeding, door middel van 
een aanbesteding 2 elektrische leaseauto‟s in te zetten voor 
lokale dienstreizen door medewerkers en (incidenteel) be-
stuurders. 

2.2. Akkoord te gaan met het eenmalig beschikbaar stellen van    
€ 2.000,- in de 1e IBU 2015 ten behoeve van schoonmaak-
kosten en tekort in beschikbare middelen in 2015. 

2.3. In te stemmen met de offerteaanvraag die wordt verstuurd 
aan 3 tot 5 aanbieders van elektrische leaseauto‟s.  

3. Akkoord te gaan met het plaatsen van de laadpalen en bedrijfs-
auto‟s op 2 van de parkeerplaatsen direct naast het gebouw 
(collegeparkeerplaatsen). 

 

L. Wagenaar-Kroon 
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3. Advisering over twee supermarktinitiatieven in combinatie met 

woningbouw binnen het plangebied Hellingweg te Broek in 
Waterland 

Besloten wordt: 
1. De aanvraag om vooroverleg, bestaande uit drie opties, voor 

de locatie hoek Eilandweg/Hellingweg, af te wijzen.  
2. Een positief standpunt in te nemen op de aanvraag om voor-

overleg met het plan voor de locatie Hellingweg 22. 
3. De raad hierover te informeren middels bijgesloten raadsinfor-

matiedocument (met bijlagen). 
4. In te stemmen met de ruimtelijke overwegingen waarom geen 

medewerking wordt verleend aan de opties op de locatie hoek 
Eilandweg/Hellingweg. 

5. In te stemmen met de ruimtelijke overwegingen waarom wel 
medewerking wordt verleend aan het plan op de locatie 
Hellingweg 22. 

 

J. van der Hoeven 

4. Vaststellen offerteaanvraag vervaardiging ruimtelijke plannen Besloten wordt: 
1. In te stemmen met bijgaande offerteaanvraag vervaardiging 

ruimtelijke plannen gemeente Waterland. 
2. In te stemmen met het motiveringsformulier aanbesteding. 
 

J. van der Hoeven 

5. Aanbesteding D14.0001113 Onderhoudsbestek gesloten verhar-
dingen 

Het bijgaande document D14.0001113 Onderhoudsbestek geslo-
ten verhardingen 2015-2019 inclusief bijlagen aan te besteden. 
 

L. Bromet 

6. Uitvoeringsbesluit Informatiebeheer 2014 Besloten wordt: 
1. Het Uitvoeringsbesluit Informatiebeheer gemeente Waterland 

2014 vast te stellen. 
2. Het Besluit Informatiebeheer gemeente Waterland 1999 in te 

trekken op het moment van de inwerkingtreding van het 
Uitvoeringsbesluit Informatiebeheer 2014. 

 

J. Kes 

7.  Vraag VVD over inkoop cliëntondersteuning Besloten wordt akkoord te gaan met de beantwoording van de 
vraag van de VVD over het afwijken van het inkoopbeleid bij de 
inkoop van cliëntondersteuning. 
 

J. Kes 
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8.  Afsluiten kredieten 70 214 112 en 70 214 113 Besloten wordt de kredieten 70 214 112 Aankoop Loswal en 70 

214 113 Bodemonderzoek Loswal financieel af te sluiten. 
 

L. Bromet 

9. Gunningsadvies gladheidbestrijding Besloten wordt: 
1. C. Lodder BV opdracht te verlenen voor werkzaamheden als 

verwoord in de werkomschrijving D14.0001345 Gladheids-
bestrijding in de gemeente Waterland. 

2. De overige inschrijvers in kennis te stellen van de voorlopige 
gunning. 

 

L. Bromet 

10. Beslissing op bezwaar tegen de verlening van een omgevingsver-
gunning 

Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 

Waterland over te nemen. 
2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het primaire besluit 

tot verlening van een omgevingsvergunning voor het kappen 
van 53 bomen op het perceel achter Kanaaldijk 75R in Water-
gang in stand te laten. 

 

J. van der Hoeven 

11. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 4 juli inzake ‟t Prooyen 
5a 

Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 

Waterland over te nemen. 
2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het primaire besluit 

tot weigering om een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het uitbreiden van magazijnruimte op het adres „t Prooyen 5a 
te Monnickendam in stand te laten. 

 

J. van der Hoeven 

12. Wijzigingsverordening belastingverordeningen 2015 Besloten wordt bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende  
wijzigingsverordening Belastingen 2015 voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
 

J. Kes 

13. Beantwoording raadsvragen VVD over De Zarken 20 Monnicken-
dam 

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande beantwoording 
raadsvragen VVD over De Zarken 20 Monnickendam. 
 

J. van der Hoeven 
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14.  Reactie op door Eilandraad ingebrachte Visie op Marken Besloten wordt in te stemmen met bijgaande aangepaste Reactie 

op door Eilandraad ingebrachte Visie op Marken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Bekhuis 
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