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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 21 februari 2017    

   Week    8   

    

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

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 14 februari 2017, 

week 7 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Beleidsplanning 2017 Besloten wordt: 

1. De beleidsplanning 2017 vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van het concernwerkplan 2017. 

3. De beleidsplanning 2017, voor zover het de raadsvoorstellen 

betreft,  ter kennisneming aan te bieden aan de (agenda-

commissie van de) raad. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Nagekomen aanpassingen CAR-UWO als gevolg van IKB Besloten wordt de nagekomen technische wijzigingen als 

gevolg van invoering van het Individueel Keuzebudget in de 

CAR-UWO gemeente Waterland vast te stellen conform 

ECWGO/U201700032 Lbr: 17/004 CvA/LOGA 17/02. 

Ingangsdatum wijziging 1 januari 2017. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Terugkoppeling zelfevaluatie BRP 2016 Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de terugkoppeling zelfevaluatie BRP 

2016.  

2. In te stemmen met het aanpassen van de procedure 

‘verstrekken aan buiten-gemeentelijke afnemers/derden’. 

3. In te stemmen met het anders invullen en beoordelen van de 

procedure ‘verwerking van digitale aangiften’. 

 

L. Wagenaar-Kroon 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

5. Beslissing op bezwaarschrift tegen wob-besluit Besloten wordt: 

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschrif-

ten Waterland over te nemen. 

2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 

3. Het verzoek om proceskosten af te wijzen. 

4. De beslissing tot niet-ontvankelijkheid conform bijgaande 

brief toe te zenden. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

6. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Zaanstreek - 

Waterland 

Besloten wordt: 

1. Met de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling GGD 

Zaanstreek Waterland in te stemmen, onder voorbehoud van 

toestemming door de raad. 

2. Met bijgaand raadsvoorstel over de wijziging Gemeenschap-

pelijke regeling GGD Zaanstreek Waterland (GR) in te 

stemmen, waarbij de raad wordt verzocht in te stemmen met 

de wijziging en toestemming wordt gevraagd om als college 

de GR te mogen wijzigen. 

3. Indien de raad de gevraagde toestemming verleent, het 

besluit onder 1. als definitief te beschouwen. 

 

J. Kes 

7. Zienswijze Kadernota 2018 GGD Zaanstreek-Waterland Besloten wordt in te stemmen met het bijgevoegde raadsvoor-

stel over de zienswijze op de kadernota 2018 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

 

J. Kes 

 


