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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  27 februari 2018   

   Week     9 

    

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

Afwezig (m.k.): G. Bekhuis 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 20 februari 2018, 

week 8 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Recreatieve meekoppelkansen dijkversterking Marken Besloten wordt: 

1. Met de uitwerking van de meekoppelkansen dijkversterking 

Marken in te stemmen. 

2. De realisatie van de meekoppelkansen door Rijkswaterstaat 

(RWS) mee te laten nemen in de aanbesteding van de 

dijkversterking. 

3. Ten behoeve van de realisatie van de meekoppelkansen aan 

RWS in 2020 een eenmalige bijdrage te leveren van  

€ 515.000,-. 

4. Met het raadsvoorstel 301-17 en conceptraadsbesluit  

    301-18, waarin wordt voorgesteld ten behoeve van de 

bekostiging van meekoppelkansen dijkversterking Marken 

een bedrag van € 515.000,- voor 2020 te onttrekken aan de 

algemene reserve, in te stemmen. 

5. Nadat de raad heeft ingestemd met het begrotingsvoorstel 

voor de meekoppelkansen, ten behoeve van de realisatie, 

met RWS een bestuursovereenkomst aan te gaan. 

 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

3. Aanbesteding veegmachine Besloten wordt: 

1. De offerteaanvraag levering veegmachine en onderhoud 

goed te keuren en in te stemmen met het in de markt zetten 

van de aanvraag. 

2. De opdracht te gunnen aan de inschrijver met de 

economisch meest voordelige inschrijving, vastgesteld op 

basis van de beste prijs/kwaliteitverhouding mits deze 

aanbieding financieel past binnen het gereserveerde budget. 

 

L. Bromet 

4. Plan van Aanpak woningbouw Buurterstraat 2 Besloten wordt: 

Akkoord te gaan met het Plan van Aanpak. 

 

J. Kaars 

5. Wijziging van de Financiële verordening en de Nota Grondbeleid Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het vaststellen van de Nota Grondbeleid 

Gemeente Waterland 2018. 

2. De Nota Grondbeleid Gemeente Waterland 2016 in te 

trekken. 

3. De onder 1. genoemde Nota Grondbeleid Gemeente 

Waterland 2018 ter informatie toe te zenden aan de 

gemeenteraad. 

4. In te stemmen met het wijzigen van de Financiële 

verordening gemeente Waterland 2016. 

5. De onder 4. genoemde wijziging van de Financiële 

verordening gemeente Waterland 2016 middels het 

raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

 

J. Kes 

 


