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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 29 november 2016    

   Week    48   

    

Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven en N. van Ginkel 

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 22 november 

2016, week 47 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Ondertekenen van het regionale convenant voor de centrale 

nieuwkomersschool 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het regionale convenant voor de 

centrale nieuwkomersschool.  

2. De kosten van de centrale nieuwkomersschool voor het 

eerste halfjaar te dekken uit reguliere onderwijsmiddelen 

en voor de structurele kosten een aanvraag te doen in de 

1e IBU 2017.  

3. Wethouder Bekhuis volmacht te verlenen om namens de 

burgemeester het convenant te ondertekenen op 1 

december 2016. 

 

 

 

 

G. Bekhuis 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

3. Implementatie Individueel Keuzebudget Besloten wordt conform het voorgenomen besluit bw16.00405, 

definitief: 

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde ‘beleidsregel 

Individueel Keuzebudget (IKB) gemeente Waterland 2017’ 

(bijlage 1).  

En daarmee: 

1.1. Akkoord te gaan om in de voornoemde beleidsregel geen 

extra bronnen toe te voegen. 

1.2. Akkoord te gaan met het intrekken van de aanvullende 

regelingen ‘B36 uitwisseling bruto eindejaarsuitkering 

tegen een onbelaste tegemoetkoming woon-werkverkeer’, 

‘F33 fiets voor woon-werkverkeer’, de fiscalisering van de 

vakbondscontributie en de aanvullende regeling ‘B23 

Cafetariamodel’ met ingang van 1 januari 2017 en de 

aanvullende doelen ‘fiets voor woon-werkverkeer’, 

‘vakbondscontributie’, en ‘uitruil onbelaste 

tegemoetkoming woon-werkverkeer’ op te nemen in de 

voornoemde beleidsregel IKB. 

1.3. Akkoord te gaan met het uitsluitend kunnen uitruilen van 

bestedingsdoelen tegen beschikbaar IKB budget in het 

kalenderjaar en niet langer tegen salaris. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Verslag overlegvergadering Besloten wordt kennis te nemen van het verslag van de 

overlegvergadering tussen ondernemingsraad en bestuurder op 

18-10-16. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

5. Verkiezingen OR 2017 Besloten wordt kennis te nemen van de datum die is 

vastgesteld voor de verkiezing van de ondernemingsraad.  

De verkiezing wordt georganiseerd op 8 maart 2017. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

 


