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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 13 december 2016    

   Week    50    

    

Aanwezig: 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 6 december 2016, 

week  49 

 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Van Afval naar Grondstof: de Waterlandse keuze Besloten wordt: 

 1. In te stemmen met het document ‘’van Afval naar Grondstof 

- de Waterlandse keuze’’, betreffende de uitwerking van het 

Grondstoffenbeleid Waterland 2016-2020. 

 2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en 

raadsbesluit uitvoering grondstoffenbeleid Waterland: ‘’van 

Afval naar Grondstof - de Waterlandse keuze’’. 

 

L. Bromet 

3. Plan van Aanpak Wonen op Marken Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het bijgevoegde Plan van Aanpak (PvA) 

Wonen op Marken. 

2. Het PvA samen met het bijgevoegde 

raadsinformatiedocument aan de gemeenteraad toe te zenden. 

 

J. van der Hoeven 

4. Vaststelling straatnamen bouwplan Het Riessenveld Besloten wordt voor het woningbouwproject Het Riessenveld de 

straatnaam ‘Rietgorspad' vast te stellen en de bestaande straat 

'Zwanenpad' verlengen, conform de situatietekening. 

 

J. van der Hoeven 
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5.  Overleg kernraden Uitdam, Watergang, Marken en Zuiderwoude Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het verslag van de schouw met de 

dorpsraad Uitdam. 

2. Kennis te nemen van het bestuurlijk overleg met de 

dorpsraad Watergang. 

3. Kennis te nemen van het bestuurlijk overleg met de 

eilandraad Marken. 

4. Kennis te nemen van het verslag van de schouw met de 

dorpsraad Zuiderwoude. 

 

G. Bekhuis 

6. P&C documenten 2017 Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de handleiding P&C documenten 2017. 

2. In te stemmen met het raadsinformatiedocument P&C 

documenten 2017. 

 

J. Kes 

7. Aanvulling op aanvragen stimuleringssubsidie 2e tranche 2016 Besloten wordt een stimuleringssubsidie toe te kennen van  

€ 2.000,00 voor het project Gast aan tafel. 

 

G. Bekhuis 

8. Vaststellen wijziging uitvoeringsregeling Wmo Besloten wordt: 

1. Het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 

vast te stellen. 

2. Het besluit tot wijziging van de uitvoeringsregeling 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 van 

4 oktober 2016 in te trekken. 

 

J. Kes 
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9. Opzegging van overeenkomsten met netbeheerders in het kader 

van de AVOI 

Besloten wordt: 

1.  De overeenkomsten en de bestendige gedragslijnen, welke 

met Gasunie, PWN en Liander zijn overeengekomen, eenzijdig 

op te zeggen dan wel te beëindigen met een opzegtermijn van  

zes maanden. 

2. De betrokken netbeheerders hiervan zo spoedig mogelijk 

schriftelijk op de hoogte te brengen.  

 

J. Kes 

10. Raadsinformatiedocument Precario openbare netwerken Besloten wordt het raadsinformatiedocument over precario op 

openbare netwerken van algemeen nut naar de raad te sturen. 

 

J. Kes 

11. Aanvraag Vangnetuitkering 2016 Besloten wordt in te stemmen met het raads-

informatiedocument over de aanvraag Vangnetuitkering 2016. 

 

L. Bromet 

12. Aanbesteding onafhankelijke cliëntondersteuning Besloten wordt: 

1. De opdracht voor onafhankelijke cliëntondersteuning 

voorlopig te gunnen aan MEE Amstel en Zaan en na het 

verificatiegesprek definitief te gunnen en de overeenkomst te 

sluiten.  

2. De andere inschrijver af te wijzen en in kennis stellen van de 

voorlopige gunning. 

 

J. Kes 

13. Pilot verplaatsen weekmarkt Monnickendam Besloten wordt: 

1. De weekmarkt niet (bij wijze van pilot) te verplaatsen van het 

Noordeinde naar de locatie Middendam/Gooische Kaai. 

2. Andere mogelijkheden te onderzoeken om de binnenstad 

van Monnickendam autoluw te maken. 

3. De raad te informeren via een raadsinformatiedocument. 

 

J. van der Hoeven 

 


