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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 16 oktober 2018    

   Week    42 

    

Aanwezig: L. Kroon, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en T. van den Berg 

Afwezig (m.k.): N. van Ginkel 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 9 oktober  2018,  

week 41 

 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

 

L. Kroon 

2. Ondertekenen Taalakkoord Zaanstreek-Waterland Besloten wordt: 

Deel te nemen aan het Taalakkoord Zaanstreek-Waterland. 

 

 

 

B. ten Have 

3. Vaststellen uitvoeringsregeling Zorg voor de jeugd Besloten wordt: 

1. De uitvoeringsregeling Zorg voor de jeugd gemeente 

Waterland 2018 met terugwerkende kracht vast te stellen 

vanaf 1 januari 2018. 

2. De uitvoeringsregeling Zorg voor de jeugd gemeente 

Waterland 2015 in te trekken vanaf 1 januari 2018. 

 

 

 

 

T. van Nieuwkerk 
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4. Verzoek om vooroverleg (VO-2017-034) Besloten wordt: 

1. Positief te staan tegenover de verhuizing van het transport-

bedrijf aan de burgemeester Peereboomweg 2 naar 

Purmerend. 

2. Vanwege strijd met het gemeentelijke en provinciale beleid, 

niet mee te werken aan het verzoek om vooroverleg VO-

2017-034 voor het realiseren van 10 woningen op de 

percelen Peereboomweg 2 en 4 te Broek in Waterland. 

3. Met de inhoud van de conceptbrief in te stemmen. 

  

J. Kaars 

5. Concept SPvE Galgeriet Besloten wordt: 

1. Vast te stellen het concept stedenbouwkundig programma 

van eisen (SPvE) ten behoeve van de herontwikkeling van 

het bedrijventerrein Het Galgeriet. 

2. Het concept stedenbouwkundig programma van eisen vrij te 

geven voor inspraak. 

 

J. Kaars 

6. Bezwaar tegen Wmo besluit Besloten wordt: 

1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren. 

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren en het primaire besluit 

in stand te laten. 

3. Het verzoek tot vergoeding van proceskosten af te wijzen. 

 

T. van Nieuwkerk 
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7. Bezwaar tegen herziening en terugvordering Wmo Besloten wordt: 

1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren. 

2. Het bezwaar tegen het besluit van 9 januari 2018 ongegrond 

te verklaren en het primaire besluit in stand te laten. 

3. Het bezwaar tegen het besluit van 29 januari 2018 

ongegrond te verklaren en het primaire besluit in stand te 

laten. 

4. Het verzoek tot vergoeding van de proceskosten af te 

wijzen. 

 

T. van Nieuwkerk 

8. Ledenraadpleging concept arbeidsvoorwaardennota CA Besloten wordt: 

Niet in te stemmen met het concept arbeidsvoorwaardennota 

cao gemeenten 2019 vanwege het voorstel over de 

harmonisatie van het bovenwettelijk verlof. 

 

T. van Nieuwkerk 

9. Definitief besluit Werktijden en flexibel werken Besloten wordt: 

1. De ‘Uitvoeringsregeling werktijden en flexibel werken 2019’ 

met nummer IT18.04515 vast te stellen met ingang van 1 

januari 2019. 

2. De bestaande saldo’s in het tijdregistratiesysteem af te 

bouwen of op te bouwen volgens de regels waarbij het doel 

is dat de saldo’s op 1 januari 2019 op nul staan. 

 

T. van Nieuwkerk 

 


