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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op   31 oktober 2017  

   Week      44 

    

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

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 oktober 2017, 

week 43 

 

Vastgesteld. 

 

 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Wijziging mandaatregeling / mandaat Zorg & Welzijn Besloten wordt: 

De wijziging in de Mandaat-, volmacht- en 

machtigingsregeling gemeente Waterland 2016 vast te stellen 

conform bijgaand besluit waarin consulenten Sociaal Domein 

mandaat krijgen voor het nemen van besluiten. 

 

 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 
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3. Vervolgtraject woningbouwontwikkeling SV Marken Besloten wordt: 

1. De woningbouwontwikkeling te faseren in twee fases, beiden  

    conform de invulling Marken boven water, bouwstenen II;  

    fase 1 daarnaast conform de locatie-analyse Wonen op  

    Marken. 

2. Het woningprogramma voor dit project aan te passen naar  

    30% sociale huur, 30% sociaal plus en 40% vrije sector. 

3. Een haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten naar het  

    waterbewust bouwen in/bij/op de dijk conform Marken  

    boven water, bouwstenen II en daarvoor een bijdrage te  

    vragen aan de Stuurgroep Directeuren Pilot Marken. 

4. Voor fase 1 e.v. een (extern) advies te vragen over het te 

voeren selectie-proces om te komen tot een geschikte 

bouwer c.q. ontwikkelaar.  

 

J. Kaars 

4. Werken op afspraak 

 

Besloten wordt: 

1. Instemmen met de nieuwe werkwijze van het werken  

    op afspraak bij de afdeling Publiekszaken. 

2. Instemmen met de aanschaf van de webformulieren ad  

    € 3.046,- en de jaarlijkse service en  

    onderhoudskosten ad € 539,-. 

3. € 1.000,- van deze kosten ten laste brengen van het  

    budget van communicatie (FCL.50040003/34401). 

4. € 2.046,- ten laste brengen van het budget Reisdocumenten 

(FCL.60003311/34401). 

5. De jaarlijkse onderhoudskosten meenemen in de  

    eerste IBU van 2018 bij de post ICT van Publiekszaken. 

 

L. Wagenaar-Kroon 
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5. Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang; veranderende 

rol gemeente 

Besloten wordt: 

1. Het raadsinformatiedocument over harmonisatie  

    peuterspeelzalen en kinderopvang en de  

    veranderende rol van de gemeente daarbij, door te  

    zenden naar de raad. 

2. Conform de bestuursafspraken Rijk – VNG de  

    verantwoordelijkheid te nemen voor het bekostigen  

    van peuteropvang voor peuters waarvan de ouders  

    niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.     

    Het jaar 2018 gebruiken als overgangsjaar voor deze  

    bekostiging. 

 

G. Bekhuis 

6. Benoeming in Adviesraad Sociaal Domein Besloten wordt: 

De heer C. Martis benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal 

Domein voor de periode 1 november 2017 tot 1 november 

2021. 

 

J. Kes/ L. Bromet 

7. Overeenkomst onderhoud elementenverharding Besloten wordt: 

De lopende overeenkomst onderhoud elementenverharding te 

verlengen met het eerste optiejaar. 

 

L. Bromet 

8. Overdracht BNG-lening aan de gemeente Waterland Besloten wordt: 

1. Met overname van de BNG-lening instemmen. 

2. De brief inzake de bekendmaking van de overname   

    BNG-lening ondertekenen. 

 

J. Kes 
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9. Hoofd Stembureau benoeming Besloten wordt: 

1. De hieronder genoemde personen als leden van het  

    hoofd stembureau te benoemen per 25-11-2017 tot  

    en met 31-12-2021. 

2. Een nader te bepalen vergaderkamer in het  

    gemeentehuis te benoemen als ruimte waar de  

    zittingen van het hoofd stembureau plaatsvinden. 

L. Wagenaar-Kroon 

10. Bijzondere dagen in 2018 

 

1. Voorgesteld wordt om Goede Vrijdag ( vrijdag 30  

    maart 2018) toe te kennen als betaalde verlofdag. 

2. De avondopenstelling van Hemelvaartsdag (10 mei  

    2018) niet te verplaatsen naar een andere datum. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

  11. Vaststellen bestemmingsplan Molengouw 46C-46D Broek in 

Waterland 

 

1. De raad voor te stellen om: 

    a. met de zienswijzennotitie in te stemmen; 

    b. met het gebruik van de papieren versie om het  

        bestemmingsplan vast te stellen in te stemmen; 

    c. als ondergrond van het bestemmingsplan gebruik   

        te maken van de GBKN van februari 2016; 

    d. het bestemmingsplan ‘Broek in Waterland –  

        Molengouw 46C-46D’ als vervat in het GML- 

        bestand: NL.IMRO.0852.BPKBRmolen46016-va01  

        vastte stellen; 

    e. geen exploitatieplan vast te stellen; 

    f. de afhandeling van een eventueel ingesteld beroep  

        over te laten aan het college. 

 

J. Kaars 

12. Handboek beveiliging Suwinet 2017 Het Handboek beveiliging Suwinet 2017 gemeente Waterland 

vast te stellen. 

 

J. Kes 

 


