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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 29 mei 2018    

   Week    22      

    

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 17 mei 2018,  

week 20 

 

Gewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Collegeadvies Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Besloten wordt: 

1. Het jaarverslag 2017 van de adviescommissie voor de 

bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Het jaarverslag 2017 ter informatie aan de Raad toe te 

zenden middels het Raadsinformatiedocument. 

 

L. Kroon 

3. Stand van zaken P-en Hplan Alcohol, periode 2017 Besloten wordt: 

1. Met ‘Stand van zaken Preventie- en Handhavingsplan 

Alcohol 2014-2017, periode 2017’ in te stemmen. 

2. Met het raadsinformatiedocument in te stemmen. 

 

L. Kroon / 

A. van Nieuwkerk 

4. Wijziging Provinciaal Ruimtelijke Verordening Besloten wordt: 

Conform conceptbrief een opmerking te maken over de 

wijziging van kaart 4 (aanpassing begrenzing NNN) van de 

Provinciaal Ruimtelijke Verordening. 

 

J. Kaars 
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5. Beslissing op bezwaar tijdelijke brug Galgeriet Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift van Stichting Hemmeland en Vereniging 

Oud Monnickendam, alsmede het bezwaarschrift van 

bezwaarmaker wonende aan ‘t Prooyen 14, en het bezwaar-

schrift van bezwaarmaker wonende aan ‘t Prooyen 19, tegen 

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het 

realiseren van een tijdelijke brug tegenover Galgeriet 4 te 

Monnickendam ontvankelijk te verklaren en de overige 

bezwaarden niet ontvankelijk te verklaren. 

2. De bezwaren ongegrond te verklaren. 

3. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen. 

4. Het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de 

motivering. 

 

J. Kaars 

6. 1e IBU 2018 Besloten wordt: 

1. Met het raadsvoorstel en raadsbesluit 1e IBU 2018 in te 

stemmen. 

2. Met de 1e IBU 2018 in te stemmen. 

3. De 1e IBU 208 op taakveldniveau vast te stellen. 

4. De nieuwe planning inzake 1e IBU 2018 vast te stellen. 

 

B. ten Have 
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7. Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders 

2018 - 2022 

Besloten wordt: 

1. De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester 

en wethouders voor de komende collegeperiode (2018 – 

2022) als volgt vast te stellen: 

A. Burgemeester L.M.B.C. Kroon  

- Openbare orde en veiligheid 

- Algemeen bestuurlijke zaken 

- Water 

- Representatie en externe betrekkingen 

- Participatie 

- Regionale samenwerking 

- Communicatie 

- Dienstverlening 

B. Wethouder J. Kaars  

- Ruimtelijke Ordening 

- Bouwprojecten (w.o. Galgeriet) 

- Bouw- en woningtoezicht 

- Omgevingswet 

C. Wethouder A.M.H. van de Weijenberg  

- Mobiliteit en bereikbaarheid 

- Duurzaamheid, milieu en energietransitie 

- Werk en inkomen 

- Gemeentelijk vastgoed 

- Beheer openbaar gebied 

- Monumentenzorg & archeologie 

- Dierenwelzijn 

- Handhaving 

- Integratie  

- Kinderopvang 

 

L. Kroon 
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 Vervolg punt 7. - Lid AB Gemeenschappelijke Regeling IJmond    

   (Milieudienst) 

- Lid AB Vervoersregio Amsterdam 

D. Wethouder A. A. van Nieuwkerk  

- Zorg en welzijn 

- Volksgezondheid 

- Jeugd 

- Grondzaken 

- Volkshuisvesting 

- Wonen 

- Bestuurlijke toekomst 

- Facilitaire zaken 

- Personeel en organisatie 

- Lid AB GR GGD 

- Lid AB GR Archief Waterland 

E. Wethouder B. ten Have  

- Financiën 

- Onderwijs 

- Toerisme en recreatie 

- Cultuur 

- Kernraden 

- Sport 

- Landschap 

- Economische Zaken 

- Lid AB GR Recreatieschap Twiske-Waterland 
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 Vervolg punt 7. 2. De vervangingsregeling als volgt vast te stellen: 

- Wethouder Van de Weijenberg vervangt burgemeester 

Kroon 

- Burgemeester Kroon vervangt wethouder Kaars 

- Wethouder Kaars vervangt wethouder Ten Have 

- Wethouder Ten Have vervangt wethouder Van 

Nieuwkerk 

- Wethouder Van Nieuwkerk vervangt wethouder Van de 

Weijenberg 

3. De vervangingsregeling van de burgemeester    

(bestuursorgaan) is als volgt: 

         - Wethouder Van de Weijenberg is 1e loco burgemeester 

- Wethouder Ten Have is 2e loco burgemeester 

- Wethouder Van Nieuwkerk is 3e loco burgemeester 

- Wethouder Kaars is 4e loco burgemeester 

 

 

8. Aanwijzing leden en plaatsvervangende leden in de gemeen-

schappelijke collegeregelingen Waterlands Archief en 

Omgevingsdienst IJmond 

Besloten wordt: 

1. Als lid in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

Waterlands Archief aan te wijzen wethouder A.A. van 

Nieuwkerk. 

2. Als plaatsvervangend lid in het bestuur van de gemeen-

schappelijke regeling Waterlands Archief aan te wijzen 

wethouder B. ten Have. 

3. Als lid in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke 

regeling Omgevingsdienst IJmond aan te wijzen wethouder 

A.M.H. van de Weijenberg. 

4. Als plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond aan 

te wijzen wethouder A.A. van Nieuwkerk. 

 

T. van 

Nieuwkerk/A. van 

de Weijenberg 
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9. Opgave neveninkomsten bestuurders 2017 Besloten wordt: 

1.  Vast te stellen dat het college ervan heeft kennisgenomen 

dat: 

     a. alle benoemde bestuurders in de gemeente Waterland  

opgave hebben gedaan van de neveninkomsten over de 

periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017; 

 b. de benoemde voltijd bestuurder heeft verklaard dat haar 

inkomsten onder de drempel van 14 % blijven. 

2. Te besluiten dat gelet op het bij punt 1 vastgestelde de 

verrekening van de neveninkomsten achterwege kan blijven. 

 

L. Kroon 

10. Raamovereenkomst vervaardigen ruimtelijke plannen Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de offerteaanvraag Vervaardigen 

Ruimtelijke Plannen en het in de markt zetten van de 

opdracht. 

2. In te stemmen met het gunnen van de opdracht aan en het 

sluiten van de Raamovereenkomst Vervaardigen Ruimtelijke 

Plannen met de inschrijver met de economisch meest 

voordelige inschrijving. 

 

J. Kaars 

11. Jaarrekening 2017 en tussenstand liquidatie Baanstede Besloten wordt: 

1. De tussenrapportage Liquidatie Baanstede ter kennisname 

voor te leggen aan de gemeenteraad. 

2. Het raadsvoorstel en concept-raadsbesluit met de zienswijze 

voor de jaarrekening 2017 van het werkvoorzieningsschap 

Zaanstreek-Waterland (Baanstede) ter instemming voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

A. van de 

Weijenberg 
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12. Aanhouden coalitie akkoord bij uitvoering maatregelen Besloten wordt: 

1. Bij de aanpak van de tekorten in het Sociaal Domein uit te 

gaan van het coalitieakkoord. 

2. De raad hierover actief mondeling te informeren tijdens de 

komende raadsvergadering waar de financiële situatie van 

de gemeente behandeld wordt. 

 

A. van Nieuwkerk 

13. Vangnetuitkering participatiewet 2017 Besloten wordt: 

1. De set aan voorwaarden die gelden voor een aanvraag 

Vangnetuitkering Participatiewet 2017 ter kennisname te 

nemen. 

2. Het Modelaanvraagformulier Vangnetuitkering 

Participatiewet over 2017, met de analyse van het tekort en 

de verklaring van uw college dat maatregelen zijn getroffen 

om tot tekortreductie te komen voor instemming aan te 

nemen en te ondertekenen. 

3. Het raadsvoorstel waarin u de raad verzoekt in te stemmen 

met de juistheid van de verklaring van het college over de 

maatregelen om tot tekortreductie op het budget voor 

uitkeringen en loonkostensubsidies te komen ter 

besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

A. van de 

Weijenberg 

14. Verwerkersovereenkomst voor de benchmark Armoede en 

schulden 

Besloten wordt:  

In te stemmen met het aangaan van een verwerkers-

overeenkomst met Stichting Stimulanz. 

 

A. van de 

Weijenberg 



 
 

  pagina 8 van 8 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

15. Ontwerp-natuurbeheerplan 2019 Besloten wordt: 

Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2019 voor kennisgeving aan te 

nemen en geen reactie te sturen aan de provincie Noord-

Holland. 

 

J. Kaars 

 


