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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op   6 november 2018  

   Week      45 

    

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

Afwezig (m.k.): L.M.B.C. Kroon 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 30 oktober 2018,  

week 44 en 1 november 2018, week 44a 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening en 

Participatiewet Waterland 2019 

Besloten wordt: 

1.  Het conceptraadsvoorstel “Vaststellen verordening 

cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening en 

Participatiewet gemeente Waterland en wijziging 

verordening persoonsgebonden budget begeleid werken 

Wet sociale werkvoorziening Waterland 2008” met het 

conceptbesluit Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale 

werkvoorziening en Participatiewet gemeente Waterland 

2019 voor besluitvorming voor te leggen aan de raad. 

2. Het conceptbesluit wijzigingsverordening persoons-

gebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoor-

ziening Waterland 2008 voor besluitvorming voor te leggen 

aan de raad. 

 

A. van de 

Weijenberg 

3. Overeenkomst tijdelijke brug 't Prooyen te Monnickendam Besloten wordt: 

In te stemmen met het aangaan van de conceptovereenkomst 

ten behoeve van het realiseren van de tijdelijke brug bij 't 

Prooyen te Monnickendam. 

 

J. Kaars 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

4. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wagenweg 1 Katwoude Besloten wordt: 

Voor het bouwen van een steiger ten behoeve van terras op het 

adres Wagenweg 1 in Katwoude omgevingsvergunning te 

verlenen. 

 

J. Kaars 

5. Planschadeverhaalsovereenkomst Hoogedijk 38 in Katwoude Besloten wordt: 

Een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan met 

initiatiefnemer van de aanvraag omgevingsvergunning voor het 

wijzigen van het gebruik van de schuur naar woning op het 

perceel Hoogedijk 38 in Katwoude (Z-2018-221). 

 

J. Kaars 

6. Aanvraag realisatiekrediet nieuwbouw gemeentewerf Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het raadsvoorstel. 

2. In te stemmen met de begrotingswijziging voor het al 

beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget gemeentewerf. 

 

A. van de 

Weijenberg 

7. Aanpassing begroting 2019 Besloten wordt: 

Met het gewijzigde document “beantwoording raadsvragen 

bezuinigingen begroting 2019 en nota van wijziging begroting 

incl. bezuinigingen” in te stemmen. 

 

B. ten Have 

 


