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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 17 april 2018    

   Week    16 

    

Aanwezig: L. Kroon, L. Bromet, G. Bekhuis, J. Kaars, J. Kes en T. van den Berg 

Afwezig: N. van Ginkel 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

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

week 15 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Adviesrapport zaakgericht werken Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het adviesrapport Onderzoek Zaak-

gericht Werken Gemeente Waterland van het 

onderzoeksbureau KBenP, en de duiding daarvan in dit 

collegeadvies. 

2. In te stemmen met het starten met de implementatie van het 

zaakgericht werken, gebruikmakend van ons huidige zaak-

systeem, de eSuite van Dimpact. 

3. In te stemmen met het per 1 januari 2019 opzeggen van het 

onderhoudscontract van de documenten en archief 

applicatie Corsa. 

 

J. Kes 
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3. Instemming bouwplan renovatie OBS De Fuut en vrijgeven krediet Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het bouwplan voor de renovatie van 

basisschool OBS de Fuut onder voorbehoud van het 

verstrekken van de omgevingsgunning. 

2. In te stemmen met het vrijgeven van het gereserveer-de 

krediet van € 1.033.577,-. 

3. In te stemmen met het vrijgeven van het gereserveer-de 

krediet van € 392.000,-voor de flexlocatie onderwijs in OBS 

de Fuut. 

 

G. Bekhuis 

4. Beschut werk, Wijzigingsverordening Re-integratieverordening Besloten wordt: 

1. De regionale aanpak en uitgangspunten voor beschut werk 

zoals geformuleerd in de bijgevoegde notitie "Perspectief 

voor een kwetsbare groep" ter informatie voor te leggen aan 

de gemeenteraad. 

2. Het raadsvoorstel en conceptbesluit wijzigingsverordening 

Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 aan de 

gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. 

3. Het raadsvoorstel en conceptbesluitwijzigingsverordening 

Loonkostensubsidie Participatiewet 2015 aan de 

gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. 

 

L, Bromet 

5. Bestuurlijke verantwoording informatiebeveiliging Besloten wordt: 

1. De verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen (BAG) 2017 vast te stellen. 

2. De verantwoordingsrapportage Basisregistratie Groot-

schalige Topografie (BGT) 2017 vast te stellen. 

3. De raad voor te stellen de verantwoordingsrapportages BAG 

en BGT vast te stellen conform bijgaande raadsvoorstellen. 

 

J. Kes 
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6. Concept Assurancerapport ENSIA IT audit Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het concept Assurancerapport ENSIA IT 

audit. 

2. In te stemmen met de Letter of Representation (LOR). 

3. In te stemmen met de aanpassing van het verbeterplan 

DigiD. 

 

J. Kes 

7. Verkeersplan binnenstad Monnickendam Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de uitslag van de enquête verkeersplan 

binnenstad Monnickendam. 

2. Akkoord te gaan met de uitvoering van de onderstaande 

actiepunten: 

a)  Blauwe zones in te stellen op de volgende strategische 

plaatsen: 

         - Zuideinde (2 stuks, 30 min) 

         - Noordeinde (2 stuks, 30 min) 

         - Gooische kaai (2 stuks, 30 min) 

         - Haringburgwal (2 stuks, 30 min) 

         - Verenigingsplein (11 stuks, 1,5 uur). 

    b)  Verkeer remmende maatregelen te nemen in de vorm van 

extra bloembakken, op strategische locaties, in de 

binnenstad. In overleg met omwonende worden de 

exacte locaties bepaald en afspraken gemaakt over het 

beheer en onderhoud. 

    c)  De politie te vragen extra te controleren op de gewicht-

beperking en inrijden.  

3. De gemeenteraad middels raadsinformatiedocument te 

informeren. 

 

L. Bromet 
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8. Analyse van de tekorten Sociaal Domein Besloten wordt: 

De analyse van de tekorten in het sociaal domein en de 

voorstellen tot het terugdringen van de tekorten ter informatie 

aan de gemeenteraad en de adviesraad Sociaal Domein voor te 

leggen. 

 

J. Kes 

9. Allonge Kohnstammlocatie Besloten wordt: 

Besluit (d.d. 19 april 2018): 

1. In te stemmen met het aangaan van de allonge op de 

koop- en exploitatieovereenkomst voor het bouwplan 

Kohnstammlocatie te Monnickendam. 

2. De allonge te ondertekenen en wethouder Kaars 

daartoe te machtigen. 

 

J. Kaars 

 


