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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  14 februari 2017     

   Week     7      

    

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

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 7 februari 2017, 

week 6 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Omgevingsvisie Waterland 2030 Besloten wordt in te stemmen met: 

1. De Zienswijzennotitie tevens Nota van Wijzigingen 

Omgevingsvisie Waterland 20301, nr. 334-332. 

2. Het raadsvoorstel nr. 334-31 ten behoeve van de gewijzigde 

vaststelling van de Omgevingsvisie Waterland 2030. 

3. Het conceptraadsbesluit nr. 334-32 ten behoeve van de 

gewijzigde vaststelling van de Omgevingsvisie Waterland 

2030. 

 

J. van der Hoeven 

3. Actualisatie van de sportnota Besloten wordt: 

1. De sportnota 2017 en de uitvoeringsagenda vast te stellen.  

2. Het raadsinformatiedocument over de sportnota 2017 te 

verzenden. 

 

G. Bekhuis 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

4. Aanstellen Cannock Chase Public als onbezoldigd ambtenaar der 

gemeentelijke belastingen en belastingdeurwaarder 

Besloten wordt: 

1. Alle benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar belast 

met invordering in te trekken per 15 februari 2017. 

2. Alle benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar en 

aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder in te trekken 

per 15 februari 2017. 

3. Medewerkers van MANDAAT BV handelend onder de naam 

Cannock Chase Public aan te stellen tot onbezoldigd ambte- 

naar der gemeentelijke belastingen en de medewerkers 

genoemd in bijlage 2 vervolgens aan te wijzen als 

Belastingdeurwaarder per 15 februari 2017. 

 

J. Kes 

5. Verjaring grond Zuideinde 70 te Monnickendam Besloten wordt: 

1. Het door de eigenaar van Zuideinde 70 te Monnickendam 

ingeroepen beroep op bevrijdende verjaring toe te kennen. 

2. Medewerking te verlenen aan het opmaken en inschrijven in 

het Kadaster van een notariële akte van verjaring. 

 

J. Kes 

6. Lokaal Meldpunt Minder Regels Besloten wordt met het raadsinformatiedocument inzake stand 

van zaken Lokaal Meldpunt Minder Regels in te stemmen. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

7. Thuisbezorgen reisdocumenten Besloten wordt in te stemmen met: 

1. Het thuisbezorgen van reisdocumenten tegen kostprijs. 

2. Het in stand houden van het zonder kosten thuis bezorgen 

van reisdocumenten bij burgers die fysiek niet in staat zijn 

naar het gemeentehuis te komen. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

 


