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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 1 augustus 2017     

   Week    31  

    

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

Afwezig:    L. Bromet 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 25 juli 2017,  

week 30 

 

Gewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Beslissing op bezwaar Kanaaldijk 93G WS Watergang Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

vergunning voor het bouwen van een schuur op het adres 

Kanaaldijk 93G WS in Watergang 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 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

3. Budget renovatie toiletgroepen voormalige Willem de 

Zwijgerschool 

Besloten wordt: 

1. De raad voor te stellen De Verwondering € 50.000 ter 

beschikking te stellen voor noodzakelijke renovatie-

werkzaamheden in 2017 in het toekomstige gebouw voor De 

Verwondering (voormalige Willem de Zwijgergebouw); 

2. De raad voor te stellen om dit bedrag in mindering te 

brengen op het gereserveerde krediet voor de renovatie van 

het toekomstige gebouw voor De Verwondering door dit 

krediet te splitsen in een krediet voor 2017 en een krediet 

voor 2018; 

3. De raad voor te stellen hiertoe de begrotingswijziging in 

bijgevoegd raadsbesluit vast te stellen. 

4. Een bedrag van € 12.000,- uit de post college onvoorzien 

ter beschikking te stellen aan stichting De Verwondering 

voor het vervangen van de vloeren van de toiletgroepen in 

de voormalige Willem de Zwijgerschool en dit bedrag in 

mindering te brengen op het krediet voor 2017; 

5. Bijgevoegde beschikking af te geven aan stichting De 

Verwondering voor de werkzaamheden in de zomervakantie; 

 

 

 

G. Bekhuis 

4. Verklaring deelname Brede impuls combinatiefunctie Besloten wordt: 

1.  In te stemmen met het ondertekenen van de verklaring 

deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt / Brede 

impuls combinatiefuncties 2018. 

2.  In te stemmen met het voortzetten van de huidige invulling 

van de huidige combinatiefuncties, dat wil zeggen 3,5 fte. 

 

 

 

 

G.Bekhuis 

 


