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Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel
No.
1.

Onderwerp
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 13 september 2016,
week 37

Besluit
Ongewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder
L. Wagenaar-Kroon

2.

Opzeggen contract voor streamingdiensten Notubiz

Besloten wordt in te stemmen met het opzeggen van de huidige
overeenkomst voor het afnemen van de streamingdiensten per 1
januari 2017.

L. Wagenaar-Kroon

3.

Opzeggen huurovereenkomst grond op het Hemmeland t.b.v.
Bootvloot zeilbotenverhuur

Besloten wordt:
J. Kes
1. In te stemmen met het, in afwijking van de opgenomen opzegtermijn, opzeggen van de huurovereenkomst ten behoeve van
Bootvloot zeilbotenverhuur per 1-8-2016.
2. In te stemmen met het restitueren van een deel van huursom,
waarbij de kosten voor het verwijderen van de steiger worden
verrekend.

4.

Beslissing op bezwaar besluit Wet hergebruik overheidsinformatie

Besloten wordt:
1. De bezwaren tegen het besluit tot het verstrekken van informatie voor hergebruik van overheidsinformatie ontvankelijk
maar ongegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit in stand te laten.
3. Het verzoek tot vergoeding van proceskosten af te wijzen.
4. Bezwaarmaker te berichten conform bijgaande beslissing op
bezwaarschrift.
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No.
5.

Onderwerp
Zienswijze scheiding DAEB/niet-DAEB Wooncompagnie en
Woonzorg

Besluit
Besloten wordt:
1. Een (positieve) zienswijze te geven op het administratieve
scheidingsvoornemen van Wooncompagnie.
2. Een (positieve) zienswijze te geven op het administratieve
scheidingsvoornemen van Woonzorg.

6.

Uitvoering Wsw Waterland

Besloten wordt:
L. Bromet
1. In te stemmen met de keuze om de uitvoering van de Wet
sociale werkvoorziening (Wsw) als gevolg van de ontvlechting
van de sociale werkvoorziening Baanstede per 1 januari 2018
als gemeente Waterland zelf uit te voeren.
2. In te stemmen met het opdracht geven tot en het beschikbaar
stellen van tijd en middelen in 2016 voor het uitwerken van
bovenstaande beslispunt ‘Wsw zelf uitvoeren’ in een business
case/haalbaarheidsonderzoek leerwerkvoorziening Waterland
en daarin de eventuele samenwerking met de gemeenten
Edam-Volendam en Landsmeer mee te nemen.
3. In te stemmen met het bijgevoegde raadsinformatiedocument
over het zelf uitvoeren van de Wsw.

7.

Ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030

Besloten wordt:
1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de
ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030 (334-29) en deze
met het ontwerp-vaststellingsbesluit (334-29) ter inzage te
leggen voor zienswijzen.
2. In te stemmen met het raadsvoorstel (334-27) en het conceptraadsbesluit (334-28).

J. van der Hoeven

8.

Huurovereenkomst Alliantie Markermeerdijken

Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van een huurovereenkomst tot 1 januari 2023 met de Alliantie Markermeerdijken betreffende grond aan de Hoogedijk te Katwoude voor
een bedrag van € 20.640,00 per jaar.

J. Kes
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No.
9.

Onderwerp
Wob-verzoek RTV Noord-Holland

Besluit
Besloten wordt in te stemmen met het afhandelen van het Wobverzoek van RTV Noord-Holland inzake geheimhouding stukken middels het verzenden van bijgevoegde brief.

10.

Beslissing op bezwaar - Gouw 2 te Zuiderwoude

Besloten wordt:
J. van der Hoeven
1. De bezwaren ontvankelijk maar ongegrond te verklaren en het
primaire besluit van 14 april 2016, de verleende omgevingsvergunning voor het renoveren van de gevels en het realiseren
van een overkapping op het perceel Gouw 2 te Zuiderwoude,
na aanvulling van de motivatie, in stand te laten.
2. Het verzoek tot vergoeding van proceskosten af te wijzen.

11.

Zelfevaluatie

Besloten wordt:
L. Wagenaar-Kroon
1. In te stemmen met de managementrapportages en deze te
ondertekenen.
2. In te stemmen met het verhogen van het budget voor bind- en
drukwerk BRP met jaarlijks € 500,- om informatieboekjes BRP
naar burgers te sturen en dit mee te nemen in de eerste IBU
van 2017.
3. Vast te stellen het Beveiligingshandboek en de BRP-procedures.
4. Kennis te nemen van de problematiek rond functiescheiding.

12.

Watercompensatie spitsbusbaan N235

Besloten wordt in te stemmen met het overnemen van de
verplichting van de Provincie voor het compenseren van 2.386
m2 water t.b.v. de spitsbusbaan N235 tegen een betaling van
€ 238.600,-.

L. Wagenaar-Kroon

13.

Instemmen met de wijziging van de uitvoeringsregeling reintegratiesubsidies gemeente Waterland 2016

Besloten wordt vast te stellen de wijziging van de Uitvoeringsregeling re-integratiesubsidies gemeente Waterland 2015.

L. Bromet

14.

Intentieverklaring Brede Impuls Combinatiefuncties

Akkoord te gaan met het ondertekenen van de verklaring
deelname Programma Sport en bewegen in de Buurt/”Brede
Impuls Combinatiefuncties” 2017.

G. Bekhuis
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