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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 17 juli 2018    

   Week    29 

    

Aanwezig: L. Kroon, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 10 juli 2018,  

week 28 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Benoeming tweede secretaris bezwaarschriftencommissie Besloten wordt: 

In te stemmen met de benoeming van een medewerker als 

tweede secretaris van de bezwaarschriftencommissie. 

 

L. Kroon 

3. Dienstverleningsovereenkomst Omgevingsdienst IJmond Besloten wordt: 

1. Per 1 januari 2019 een nieuwe dienstverleningsovereen-

komst aan te gaan met de Omgevingsdienst IJmond. 

2. Een vacature open te stellen voor 0,5 fte milieutoezicht per 

1/1/2019. 

 

A. van de 

Weijenberg 

4. Beslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom Overleek 6 Besloten wordt: 

Het bezwaarschrift ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren. 

 

A. van de 

Weijenberg 
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5. Voorgenomen besluit overdracht Avegaar 86 Besloten wordt: 

1. De intentie uit te spreken om Avegaar 86 over te dragen aan 

het schoolbestuur van De Verwondering. 

2. Een bedrag van € 75.000,- uit het krediet nu ter beschikking 

te stellen aan het bestuur van De Verwondering voor de 

voorbereiding van het renovatieplan, onder voorwaarde dat 

De Verwondering deel gaat uitmaken van de Espritgroep. 

3. Kennis te nemen van het verslag van het overleg met het 

schoolbestuur van De Verwondering 3 juli 2018. 

 

B. ten Have 

6. Deelname bovenregionale Inkoop Gecertificeerde instelling Jeugd Besloten wordt: 

1. Akkoord te gaan met deelname aan de inkoopsamenwerking 

voor de aanbesteding van de levering van diensten op het 

gebied van (preventieve) jeugdbescherming en 

jeugdreclassering door Gecertificeerde Instellingen voor de 

jeugdregio’s Amsterdam- Amstelland en Zaanstreek- 

Waterland. 

2. Akkoord te gaan met de inkoopstrategie zoals omschreven 

in de notitie Inkoopstrategie Gecertificeerde Instellingen 

2019. 

3. Akkoord te gaan met het verlenen van mandaat en volmacht 

aan het college van de gemeente Amsterdam, waarbij dit 

college wordt gemandateerd om als aanbestedende dienst 

op te treden namens de veertien regiogemeenten, 

waaronder Waterland. 

4. Het bijgevoegde Mandaat- en volmachtbesluit inkoop van 

levering van diensten op het gebied van (preventieve) 

jeugdbescherming en jeugdreclassering door 

Gecertificeerde Instellingen 2019 te ondertekenen. 

 

T. van Nieuwkerk 
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7. Beslissing op bezwaar Noordervesting 3 ws Besloten wordt: 

Het bezwaarschrift ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren 

en het verzoek tot vergoeding van proceskosten af te wijzen. 

 

A. van de 

Weijenberg 

8. Verlengen termijn aanvullende SOK Galgeriet Besloten wordt: 

De in artikel 19 genoemde termijn in de aanvullende 

Samenwerkingsovereenkomst Galgeriet tot 1 november 2018 te 

verlengen en dit via een conceptbrief te laten weten aan de 

samenwerkingspartners BPD en Hoorne Vastgoed. 

 

J. Kaars 

9. Stimuleringssubsidie 1e tranche vervolg Besloten wordt: 

1. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 2.500,-- aan 

het NIK. 

2. Vervangingsinvesteringen niet onder de regeling 

Stimuleringssubsidie te laten vallen. 

3. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 1.885,-- aan 

de Stichting Vluchtelingenwerk West en Midden Nederland. 

4. De stimuleringssubsidie Gast aan Tafel 2017 van de 

Stichting Vluchtelingenwerk West en Midden Nederland vast 

te stellen op € 115,32. 

 

B. ten Have 

 


