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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 2 december 2014    
   Week    49   
    
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 25 november 2014, 

week 48 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Vooroverleg bouw woning aan de Hoogedijk ten noorden van nr. 
61 te Katwoude 

Besloten wordt: 
1. Geen medewerking te verlenen aan een procedure om de 

bouw van een woning aan de Hoogedijk ten noorden van nr. 
61 te Katwoude mogelijk te maken. 

2. Initiatiefnemer middels de aangepaste conceptbrief te beant-
woorden.  

3. De raad actief te informeren. 
 

J. van der Hoeven 

3. Toezegging raadsfractie D66 nader te informeren over de twaalf 
KPI's waaraan de gemeente niet voldoet 
 

Besloten wordt in te stemmen met bijgevoegd raadsinformatie-
document over de uitwerking kritische prestatie-indicatoren 
gemeentelijke archiefketen. 
 

J. Kes 

4. Wijziging convenant inzet BOA Edam-Volendam in Waterland Besloten wordt akkoord te gaan met het doorvoeren van wijzig-
ingen in het convenant voor de inzet van BOA-capaciteit voor de 
drank- en horecawet in Waterland, dat eerder is gesloten met 
Edam-Volendam. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

5. Reactie op brief gemeente Landsmeer Besloten wordt bijgaande reactie te verzenden aan de gemeente 
Landsmeer, waarin het standpunt van de gemeente Waterland 
wordt vermeld ten aanzien van de toekomstvisie van de gemeen-
te Landsmeer in relatie tot de gemeente Waterland. 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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6. Aanpassen van de mandaatregeling in verband met de nieuwe 

Jeugdwet, Wmo en Participatiewet 
Besloten wordt de bijlage bij de “Mandaatregeling 2010 - afdeling 
Zorg en Welzijn” met ingang van 1 januari 2015 te wijzigen in 
verband met de invoering van de Jeugdwet, Wmo 2015 en 
Participatiewet conform bijlage 1. 
 
 

J. Kes 

7.  Beantwoording schriftelijke vragen VVD over Bereikbaarheid 
Waterland 

Besloten wordt in te stemmen met de bijgaande gewijzigde 
beantwoording van de schriftelijke vragen van de  VVD over 
Bereikbaarheid Waterland. 
 
 

L. Bromet 

8.  Overeenkomsten Jop Broek in Waterland Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het aangaan van een gebruiksovereenkomst 

met de Provincie Noord-Holland voor het plaatsen van een 
Jongeren ontmoetingsplek in Broek in Waterland. 

2. In te stemmen met het aangaan van een bruikleenovereen-
komst met de Broeker Dorpsraad voor de Jongeren ontmoe-
tingsplek Broek in Waterland. 

3. Kennis te nemen van het jongerencontract Broeker Jeugd-
hooiberg. 

 
 

J. Kes 

9. Budgetneutrale begrotingswijziging in verband met het sociaal 
domein  
 

Besloten wordt in te stemmen met het bijgaande raadsvoorstel en  
conceptbesluit. 
 
 

J. Kes 

10. Tarieven zomerseizoen 2015 jachthaven Hemmeland Besloten wordt in te stemmen met het voorstel de zomertarieven 
voor 2015 van jachthaven Hemmeland gelijk te houden aan de 
tarieven van 2014. 
 
 

G. Bekhuis 



 
 

  pagina 3 van 4 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
11. Kennisnemen van besluit tijdelijke contracten Baanstede Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsinformatiedocument 
over het omzetten van de tijdelijke contracten naar vaste 
dienstverbanden van SW-medewerkers bij Baanstede (inclusief 
bijlagen).  

2. Kennis te nemen van het besluit van het Algemeen Bestuur 
(AB) van Baanstede over de scenariokeuze detachering en het 
besluit ter informatie toe te sturen aan de gemeenteraad.  

3.  In te stemmen met de voorgestelde financiering van Baan-
stede, waarbij wij als gemeente het ontvangen Wsw-deel van 
het Participatiebudget in 2015 overdragen aan Baanstede. 

 
 
 
 

L. Bromet 

12. Exploitatieovereenkomst Gemaal Monnickendam Besloten wordt alvorens aanvang te maken met de procedure om 
een postzegelbestemmingsplan op te stellen voor het realiseren 
van een gemaal te Monnickendam, een exploitatieovereenkomst 
te sluiten met de aanvrager conform het bepaalde in afdeling 6.4 
van de Wro waarin wordt geregeld dat de aanvrager de kosten 
draagt die noodzakelijk zijn voor de te voeren procedure en 
eventuele planschade. 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 

13. Exploitatieovereenkomst Ilpenhof te Ilpendam Besloten wordt de exploitatieovereenkomst “Woningbouwlocatie 
Ilpenhof” vast te stellen. 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 
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14. Nota's van wijzigingen en aangepaste toelichtingen op diverse 

verordeningen in het kader van de Participatiewet, IOAW en 

IOAZ. Vaststelling van re-integratieverordening Partipatiewet, 

IOAW en IOAZ. 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met bijgevoegde Nota’s van wijzigingen in de 

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, Verordening 
tegenprestatie Participatiewet en de Afstemmingsverordening 
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015 
met de bijbehorende toelichtingen. 

2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel inzake de 
vaststelling van de Re-integratieverordening Participatiewet, 
IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015 met de bijbeho-
rende toelichting. 

3. In te stemmen met bijgevoegde gewijzigde toelichtingen op de 
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet en de 
Verordening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Water-
land 2015. 

 
  

L. Bromet 

15. Subsidies voorschoolse educatie, voorleeswedstrijd en Boekstart Besloten wordt: 
1. Subsidie te verlenen voor voorschoolse educatie en versnelling  

harmonisatie peuterspeelzalen volgens de in de bijlage opge-
nomen beschikkingen. 

2. De vaststellingen van bovengenoemde subsidies te mandateren 
aan het afdelingshoofd Zorg & Welzijn. 

 
 

G. Bekhuis 

16. Stembureaus formeel benoemen voor alle toekomstige verkie-
zingen. 

Besloten wordt de in dit voorstel genoemde stembureaus formeel 
te benoemen als stembureau voor alle toekomstige verkiezingen. 
Alleen wanneer er een wijziging plaatsvindt, komt er weer een 
nieuw collegeadvies. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

17. Jaarrapport Sportfondsenbad Monnickendam Besloten wordt om kennis te nemen van de brief waarin het 
jaarrapport 2013 in drievoud aan het college wordt aangeboden. 
 

G. Bekhuis 
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