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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 28 februari 2017    

   Week    9   

    

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 21 februari 2017, 

week 8 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. De beleidsregels jobcoaching gemeente Waterland 2017 Besloten wordt: 

1. De notitie 'Aanpak jobcoaching, begeleiding bij betaald werk 

op de werkplek' met daarin de regionale uitgangspunten 

voor de inzet van jobcoaching, vast te stellen.  

2. De beleidsregels jobcoaching gemeente Waterland 2017, 

waarin het doel, de doelgroepen, vormen, omvang en 

voorwaarden voor jobcoaching zijn beschreven vast te 

stellen. 

3. Het raadsinformatiedocument over de aanpak van 

jobcoaching vast te stellen en ter informatie te delen met de 

gemeenteraad.   

 

L. Bromet 
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3. Overeenkomsten Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds Besloten wordt: 

1. De overeenkomsten met de stichting Jeugdsportfonds en de 

stichting Jeugdcultuurfonds per 1 juli 2017 aan te gaan 

zoals is voorgenomen in het beleidsplan armoedebestrijding 

en schuldhulpverlening. 

2. De afspraken met de stichting Jeugdsportfonds en de 

stichting Jeugdcultuurfonds in de overeenkomsten over de 

verdeling van werkzaamheden tussen de gemeente, de 

hoogte van de financiële bijdrage, de facturering, de 

verantwoording en de jaarlijkse evaluatie ter informatie aan 

te nemen. 

3. De jaarlijkse bijdrage aan de stichting Jeugdsportfonds van  

€ 7.000,- en aan de stichting Jeugdcultuurfonds van            

€ 3.000,- uit het budget Minimabeleid ter informatie aan te 

nemen. 

4. De maximale bijdrage van de gemeente per kind per jaar 

voor sport van € 250,- en voor cultuur van € 450,- ter 

informatie aan te nemen. 

5. De eenmalige donatie van € 5.000,- van de Rabobank ten 

behoeve van de Waterlandse Jeugd aan de stichting 

Jeugdsportfonds en de stichting Jeugdcultuurfonds ter 

informatie aan te nemen. 

6. De aanvraag Rijksimpuls 2016-2017 om voor elke 

toegekende aanvraag aan de stichting Jeugdsportfonds en 

de stichting Jeugdcultuurfonds een bedrag van € 100,- voor 

sport en € 120,- te financieren ter informatie aan te nemen. 

 

L. Bromet 

4. Zienswijze DAEB-scheidingsvoornemen Eigen Haard Besloten wordt een positieve zienswijze te geven op het 

administratieve scheidingsvoornemen van woningcorporatie 

Eigen Haard. 

J. Kes 

 


