BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

20 december 2016

Week

51

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

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 13 december

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Wagenaar-Kroon

Besloten wordt:

L. Wagenaar-Kroon

2017, week 50
2.

Watercompensatie spitsbusbaan N235

1. In te stemmen met het overnemen van de verplichting van
de Provincie voor het compenseren van 1.386 m2 water t.b.v.
de spitsbusbaan N235 tegen een betaling van € 138.600,--.
2. Voor 2 jaar een reservering in de waterbank op te nemen ten
behoeve van de provincie voor nog eens maximaal 1.000 m2
watercompensatie.
3.

Omnibusenquête

Besloten wordt niet deel te nemen aan de Omnibusenquête en
zelf een onderzoek opzetten.
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L. Wagenaar-Kroon

No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Afwijzing aanvragen bouwvoorbereiding

Besloten wordt:

G. Bekhuis

1. De aanvraag van stichting SPOOR voor bouwvoorbereiding af
te wijzen.
2. De aanvraag van stichting CPOW voor bouwvoorbereiding af
te wijzen.
3. De aanvraag van het bestuur van basisschool De
Verwondering voor bouwvoorbereiding af te wijzen.
5.

Gemeenschappelijke Regeling VrZW 2016

Besloten wordt:

L. Wagenaar-Kroon

1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en besluit waarbij
de raad, op grond van artikel
1, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, wordt gevraagd om
toestemming te verlenen aan het college om akkoord te
gaan met de wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling VrZW 2016.
2. Dit besluit mee te delen aan het bestuur van de VrZW.
6.

Beleidsregels koek en zopie

Besloten wordt:

L. Wagenaar-Kroon

1. Beleidsregels koek en zopie gemeente Waterland
winterseizoen 2016-2017 vast te stellen.
2. De beleidsregels te beschouwen als pilot tot en met de
eerste ijsperiode.
3. Een evaluatie van deze regels te doen na deze eerste
ijsperiode.
4. Met het raadsinformatiedocument inzake vaststelling
Beleidsregels koek en zopie gemeente Waterland winterperiode
2016-2017 in te stemmen.
Wethouder Bromet stemt tegen dit voorstel.
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No.
7.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Beleidsregels standplaatsen

Besloten wordt:

L. Wagenaar-Kroon

1. Beleidsregels standplaatsen gemeente Waterland 2016 vast
te stellen.
2. Standplaatslocatie ’t Spil goed te keuren.
3. Met het raadsinformatiedocument inzake vaststelling
Beleidsregels standplaatsen gemeente Waterland 2016 in te
stemmen.
8.

Zienswijze op beleidsplannen Wooncompagnie

Besloten wordt:

J. Kes

1. Aan de Wooncompagnie mede te delen dat de bevoegdheid
om een voorrangspositie (herstructureringsurgentie) te
verlenen niet bij de corporatie, maar bij de gemeente ligt.
2. Aan de Wooncompagnie mede te delen dat het met voorrang
te koop aanbieden van leegstaande huurwoningen aan
herstructureringsurgenten in strijd is met de
prestatieafspraken.
3. Geen akkoord te geven op de beleidsplannen van
Wooncompagnie;
4. Dit schriftelijk aan Wooncompagnie mede te delen.
9.

Formatie Zorg en Welzijn

Besloten wordt:

L. Wagenaar-Kroon

1. In te stemmen met de structurele uitbreiding van de
formatie Zorg en Welzijn met 0,56 FTE WMO en 0,17 FTE
secretarieel.
2. De financiële gevolgen hiervan op te nemen in de 1e IBU
2017.
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