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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 4 december 2018    

   Week    49 

    

Aanwezig: L.M.B.C. 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 27 november 

2018, week 48 

 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

 

 

L. Kroon 

2. Volmacht aan de VNG te verlenen om aan te sluiten bij convenant 

Informatie Knooppunt Zorgfraude 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met deelname aan het convenant houdende 

afspraken in het kader van de verbetering van de bestrijding 

van zorgfraude: ‘Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)’ en 

de VNG KVNH Advies B.V., namens de gemeente, volmacht 

te verlenen om hierbij aan te sluiten en een subverwerkers-

overeenkomst af te mogen sluiten. 

2. In te stemmen om het convenant IKZ van toepassing te laten 

zijn op de signalen van zorgfraude van onze gemeente en 

de VNG KVNH Advies B.V. hiervoor volmacht te verlenen. 

 

 

 

 

 

T. van Nieuwkerk 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

3. Huurovereenkomst onbebouwde grond Hemmeland Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het aangaan van de concept huur-

overeenkomst onbebouwde grond ten behoeve van een 

strandtent voortvloeiende uit de verleende omgevings-

vergunning d.d. 6 december 2017. 

2. In te stemmen met bovengenoemd punt onder het 

voorbehoud dat de drank- en horecavergunning wordt 

verleend. 

 

T. van Nieuwkerk 

4. Vervoersplan 2019 Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het voorstel van EBS voor de nieuwe 

dienstregeling 2019. 

2. In te stemmen met de ambtelijke reactie op dit vervoersplan, 

verwerkt in de brief aan de adviescommissie Waterland. 

 

A.  van de 

Weijenberg 

5. Beleidsregels evenementen gemeente Waterland 2018 Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de ‘Beleidsregels evenementen gemeente 

Waterland 2018’. 

2. In te stemmen met het raadsinformatiedocument over de 

vastgestelde ‘Beleidsregels evenementen gemeente 

Waterland 2018’. 

 

L. Kroon 

6. Voorstel verbod oplaten ballonnen in APV Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de beantwoording raadsvragen over het 

voorstel tot het opnemen van een verbod tot het oplaten 

van ballonnen in de APV. 

2. In te stemmen met de nota van wijzigingen conceptraads-

besluit verbod oplaten ballonnen in de APV. 

3. De beantwoording van de raadsvragen met daarbij de nota 

van wijzigingen toe te zenden aan de raad. 

L. Kroon 

 


