BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

13 maart 2018

Week

11

Aanwezig: L. Wagenaar-Kroon, L. Bromet, G. Bekhuis, J. Kes en N. van Ginkel
Afwezig:

No.
1.

J. Kaars

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 6 maart 2018,

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Besloten wordt:

L. Kroon

week 10

2.

Lokaal Meldpunt Minder Regels

1. In te stemmen met het opheffen van het Lokaal Meldpunt
Minder Regels over zes maanden, nadat er in maart nog
eenmaal aandacht aan het meldpunt is besteed en er geen
meldingen zijn binnengekomen.
2. In te stemmen met het raadsinformatiedocument inzake
evaluatie en opheffing Lokaal Meldpunt Minder Regels.
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Waterrecreatie en waterplanten Markermeer, IJmeer

Besloten wordt:

L. Kroon

1. Het initiatief van provincie Noord-Holland richting
Rijkswaterstaat voor het realiseren van een breed gedragen
aanpak (publiek en privaat) van waterplantenproblematiek te
steunen zodat het Markermeer, het IJmeer maar ook de
Gouwzee in de toekomst voor waterrecreatie aantrekkelijk
blijft.
2. In deze initiatieffase geen financiële toezeggingen te doen,
maar voorlopig de planvorming en ontwikkelingen met
zonering te volgen totdat de situatie voor de gemeente
Waterland concreet kan worden gemaakt.
3. In te stemmen met mede ondertekening van het voorstel van
de provincie N.H. namens het college door de portefeuillehouder waterbeheer (Markermeer/IJmeer) L.M.B.C. Kroon.
4. In te stemmen met de (concept)reactiebrief ter
ondertekening.
4.

Definitief besluit controller functionaliteit

Besloten wordt:

L. Kroon

1. Te besluiten tot de inrichting van de functie concerncontroller.
2. Vast te stellen het functieprofiel, genaamd ‘concerncontroller’.
3. In te richten een taakgroep ‘concern-control, bestaande uit
de functies financieel consulent (2fte), interne controlefunctionaris (1fte) en administratief ondersteuner (0,78 fte),
waarbij de concerncontroller hiërarchisch verantwoordelijk is
voor deze taakgroep.
4. Het resterende deel van de afdeling Financiën toe te voegen
aan de hiërarchische bevoegdheid van de heer T. van den
Berg, afdelingshoofd.
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No.
5.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Huurovereenkomst met Stichting Beheer Oud-Monnickendam,

Besloten wordt:

J. Kes

loods op het sportpark te Monnickendam

1. In te stemmen met het aangaan van een huurovereenkomst
met Stichting Beheer Oud- Monnickendam, conform
concept huurovereenkomst.
2. Af te wijken van de Nota Grondbeleid ten aanzien van het
bepalen van de huurprijs en het doen van een tweetal
taxaties.

6.

Nota van wijzigingen Nota uiterlijk van bouwwerken

Besloten wordt:

L. Bromet

De raad voor te stellen in te stemmen met de nota van
wijzigingen van de Nota uiterlijk van bouwwerken.
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