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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 6 september 2016    
   Week    36   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en T. van den Berg 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 30 augustus 2016, 
week 35 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Bruikleenovereenkomst Monnickmeer Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van een bruik-
leenovereenkomst om niet van een perceel grond in de Monnick-
meer, kadastraal bekend gemeente Monnickendam, sectie F, 
nummer 323. 
 
 

J. Kes 

3. Herbenoemen van een lid van de monumenten- en welstands-
commissie 

Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel ter herbe-
noeming van de heer J.T.B. Kwakman als burgerlid, namens 
vereniging Oud Broek in Waterland, van de monumenten- en 
welstandscommissie Waterland voor de duur van 3 jaar tot 15 
juni 2019. 
 
 

J. van der Hoeven 

4. Reactie op visie stadsraad Monnickendam Besloten wordt in te stemmen met de voorgelegde brief en deze, 
inclusief bijlage, te versturen aan de Stadsraad en ter kennisname 
aan de gemeenteraad te brengen. 
 
 

G. Bekhuis 
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5. Implementatie Individueel keuzebudget Besloten wordt: 
1. Akkoord te gaan met de voorgestelde ‘beleidsregel Individueel 

Keuzebudget (IKB) gemeente Waterland 2017’, en daarmee 
expliciet: 

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 vakbonds-
contributie 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. 

2. Kennis te nemen van de keuze om per 1 november 2016 de 
salarisstroken van medewerkers die toegang hebben tot 
YouPP (personeelsportal) uitsluitend digitaal beschikbaar te 
stellen. 

3. In de 1e IBU van 2017 een bedrag van € 53.650,- op te nemen 
om deze werkwijze te dekken. 

4. In de 2e IBU van 2016 op te nemen het beslag op de loonsom 
dat het eenmalig uitkeren van zeven maanden vakantieverlof 
in 2017 creëert. 

 

L. Wagenaar 

6. Instemmen met Plan van aanpak IBT Besloten wordt vast te stellen het Plan van Aanpak ‘Interbe-
stuurlijk Toezicht omgeving gemeente Waterland’. 
 

J. van der Hoeven 



 
 

  pagina 3 van 3 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

7.  Keerngouw 1 te Broek in Waterland - beslissing op bezwaar Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning 

voor het slopen van de bestaande schuur en het bouwen van 
twee schuren op het perceel Keerngouw 1 te Broek in Water-
land ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren. 

2. Het bestreden besluit in stand te laten. 
 
 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 

8.  Beheerovereenkomst regie software sociaal domein Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van een beheer-
overeenkomst inzake het programma ‘Mens Centraal’ met Lost 
Lemon B.V. 
 
 
 
 
 
 

J. Kes 

9. Offerte meerwerk scholen scholeneiland Besloten wordt Royal HaskoningDHV opdracht te verlenen de 
werkzaamheden zoals omschreven in bijgevoegde offerte uit te 
voeren. 
 
 
 
 
 
 

G. Bekhuis 

   
 


