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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 6 december 2016    

   Week    49   

    

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

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 29 november 

2016, week 48 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Beëindiging taken ISW Besloten wordt:  

 De brieven over beëindiging taken ISW, met uitzondering 

van taak Waterlands Archief, per 15 november 2016 voor 

kennisgeving aan te nemen.  

 De raad hierover te informeren conform bijgaand raads-

informatiedocument. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Vaststelling RAP Besloten wordt: 

 Het Regionaal Actieprogramma 2016-2020 (RAP) voor 

deze regio vast te stellen. 

 Aan te geven in reactiebrief aan SRA dat wij vooral willen 

inzetten op binnenstedelijk bouwen, en voor het (groot-

schalig) bouwen in ons buitengebied geen mogelijkheden 

te zien. Voor de bouwopgave na 2020 vooral te verwijzen 

naar de mogelijkheden in Flevoland. 

 De raad te informeren conform een nog op te stellen 

raadsinformatiedocument (RID). 

 

J. Kes 
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4. Samenwerking op gebied van professionele 

inkoopondersteuning, al dan niet door aan te sluiten bij Stichting 

RIJK 

Besloten wordt: 

 In beginsel in te stemmen met (gezamenlijke) aansluiting  

bij Stichting RIJK.  

 Het afdelingshoofd FZ Waterland te mandateren voor het 

nader uitwerken voor de aansluiting en uitwerking van de 

samenwerking met Stichting RIJK.  

 Een definitief voorstel voor te leggen als overeenstemming 

is bereikt.  

 

J. Kes 

5. Beslissing op bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning 

Rozenwerf 11 Marken 

Besloten wordt: 

 Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen. 

 De bezwaren ongegrond te verklaren en het primaire 

besluit, tot weigering van de aanvraag om omgevings-

vergunning voor het bouwen van een schutting op het 

perceel Rozenwerf 11 te Marken, in stand te laten. 

 

J. van der Hoeven 
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6. Prestatieafspraken Woningwet Besloten wordt: 

1. In de prestatie-afspraken Woningwet de volgende 

afspraken (alsnog) te zullen opnemen: 

 ook leegstand zal worden gemonitord; 

 de resultaten van woningtoewijzing van alle doelgroepen 

worden gemonitord; 

 leegstand zal worden voorkomen, en leegstand buiten het 

reguliere verhuurproces zal door de corporaties aan de 

gemeente worden gemeld; 

 aanvullende afspraken worden gemaakt over duurzaam 

bouwen en energie neutrale woningen. 

2.    De volgende afspraken niet te (kunnen) maken: 

 de opbrengst van verkochte sociale huurwoningen door 

corporaties in Waterland worden uitsluitend in Waterland 

ingezet; 

 bij nieuwbouw zal ook worden gestreefd naar de realisatie 

van appartementen die geschikt zijn voor jongeren en 

ouderen; 

 corporaties zullen inductiekookplaten plaatsen bij 

woningen van senioren. 

3.    De raad over bovenstaande resultaat te informeren via een   

       Raadsinformatiedocument. 

4.    Wethouder Kes te mandateren voor het opstellen van het  

       raadsinformatiedocument en dit te verzenden aan de raad. 

 

J. Kes 

7. Wijziging van de verordening tot het intrekken van de 

verordening dagtoeristenbelasting 2013 

Besloten wordt bijgaande nota van wijzigingen op de 

Verordening tot het intrekking van de Verordening 

dagtoeristenbelasting 2013 naar de raad te sturen. 

 

J. Kes 
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8. Eigen bijdrage Wmo Besloten wordt: 

 De parameters voor het berekenen van de eigen bijdragen 

voor de Wmo gelijk te houden aan die van de landelijke 

overheid. 

 De eigen bijdrage voor woningaanpassingen voor minder-

jarigen te laten vervallen.  

 De raad te informeren volgens bijgevoegd raads-

informatiedocument. 

 

J. Kes 

9. Stand van zaken voetbalkunstgras Besloten wordt in te stemmen met het raadsinformatie-

document over de voorbereidingen voor het vervangen van de 

rubberkorrels van de kunstgrasvelden. 

 

G. Bekhuis 

 


