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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  24 januari 2017   

   Week     4  

    

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 17 januari 2017, 

week 3 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Overeenkomst uitvoering financiële administratie ISW met ingang 

van 1 februari 2017 

Besloten wordt: 

1. De huidige overeenkomst op te zeggen met het 

Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) ten 

behoeve van de uitvoering van de financiële administratie door 

de gemeente Waterland per 1 februari 2017. 

2. Een nieuwe overeenkomst aan te gaan per 1 februari 2017 

voor de uitvoering van de financiële administratie door de 

gemeente Waterland voor het Intergemeentelijk Samen- 

werkingsorgaan Waterland (ISW). 

 

J. Kes 
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3. Beslissing op bezwaar Hoogedijk 1D Katwoude Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings- 

vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke keet op het 

perceel Hoogedijk 1D in Katwoude ontvankelijk, maar 

ongegrond te verklaren. 

2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar- 

schriften Waterland over te nemen. 

3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

J. van der Hoeven 

4. Verslag overlegvergadering 1 december 2016 Besloten wordt, kennis te nemen van het verslag van de 

overlegvergadering tussen ondernemingsraad en bestuurder op 

1 december 2016. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

5. Vaststellen voorbereidingsbudget voor transformatie Galgeriet Besloten wordt: 

1. Een voorbereidingsbudget te verstrekken van € 25.000 voor 

het opstarten van de transformatieplannen voor het Galgeriet. 

2. Deze kosten voor te financieren uit de Post Onvoorzien. 

 

J. van der Hoeven 

6. Collegevoorstel over de intentie tot opheffing van de 

gemeenschappelijke regeling Baanstede 

 

 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de intentie om de Gemeenschappelijke 

Regeling werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (GR 

Baanstede) per 1 januari 2018 op te heffen.  

2. In te stemmen met het principeakkoord opheffing GR 

werkvoorzieningsschap Zaanstreek- Waterland d.d.  

21 december 2016. 

3. Het voornemen uit te spreken om per 1 januari 2018 de Wet 

sociale werkvoorziening (Wsw) in combinatie met de 

Participatiewet zelf uit te voeren en de hierbij behorende 

business case voor te leggen aan de klankbordgroep sociaal 

domein. 

 

L. Bromet 
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7.  Vereenvoudigde afwikkeling besluitvorming overgangsrecht 

jeugdhulp 

Besloten wordt: 

1. Geen beschikkingen jeugdhulp meer af te geven voor 

bepaalde afgeronde zorgtrajecten. 

2. Een beschikking af te geven voor in de bijlage nader 

gedefinieerde vormen van pleegzorg zonder opnieuw tot 

onderzoek en diagnose over te gaan. 

 

J. Kes 

8. Beantwoording van de raadsvragen van de VVD over het 

regionaal afgesloten Convenant Centrale Nieuwkomersschool 

Besloten wordt om de raadsvragen van de VVD over het 

regionaal afgesloten Convenant Centrale Nieuwkomersschool 

middels bijgevoegd document te beantwoorden. 

 

G. Bekhuis 

 


