Verslag voor de vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 1 juli 2014

Aanwezigen

1

de heren Tange (burgemeester), van Waaijen, Beemsterboer, Saelman en
mevrouw Fens (wethouders) en de heer Sutmuller (interim-gemeentesecretaris)

Opening/mededelingen en actualiteiten
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen

2

Verslag van de B&W-vergadering van d.d. 24 juni 2014

Het verslag wordt inhoudelijk
en redactioneel goedgekeurd.

3

Uitnodigingen

De uitnodigingen worden
doorgenomen. Het secretariaat
wordt gevraagd zorg te dragen
voor verdere afhandeling.

4

Ondertekening verbreed convenant BAW regio
Zaanstreek-Waterland

Conform besloten.
.

(registratienummer 14-008455 – G&W)
Concept besluit:
1. Kennis te nemen van het overdrachtsdocument ‘Stand
van zaken Bestuursakkoord Water’;
2. in te stemmen met de ondertekening van het verbrede
convenant BAW voor de regio Zaanstreek-Waterland.
5

Meicirculaire 2014 Gemeentefonds

Conform besloten.

(registratienummer: 14-008473– Bedrijfsvoering)

Toelichting t.a.v. WMO en OZB
aanvullen in overleg met de
portefeuillehouder.

Concept besluit:
1. Kennis te nemen van de samenvatting van de
uitkomsten van de meicirculaire 2014 in bijgevoegd
memo;
2. de uitkomsten te betrekken bij het opstellen van de
begroting 2015;
3. de raad te informeren over de uitkomsten van de
circulaire.
6

Vaststelling jaarverslag klachten 2013

Conform besloten.

(registratienummer: 14-008492 – Directie)
Concept besluit:
1. Akkoord te gaan met het jaarverslag klachten 2013;
2. de gemeenteraad op de hoogte te stellen van het
jaarverslag klachten 2013.
7

Intrekken omgevingsvergunning JOP & Stand van
zaken juni
(registratienummer: 14-008501 – B&R)
Concept besluit:
1. De aanvraag in te trekken voor de
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Conform besloten.

omgevingsvergunning betreffende het plaatsen van een
aangepaste zeecontainer voor een
jongerenontmoetingsplek op het kadastraal perceel
sectie F nummer 4873 (ter plaatse van het midden van
het braakliggende perceel tussen Knollendammerstraat
2 en 14). Dit via bijgevoegde brief aan de afdeling
vergunningen;
2. bijgevoegde Memo “Stand van zaken jongeren
ontmoetingsplekken Wormerland juni 2014” ter
informatie te verzenden aan de raad.
8

Beslissing op bezwaarschrift gecensureerd

Conform besloten.

(registratienummer: 14-008484 – G&W)

Wel een begeleidend schrijven
van Ariëla Bos erbij.

Concept besluit:
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften het
bezwaarschrift van ARAG rechtsbijstand, gecensureerd,
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit van 2 oktober 2013 in stand te laten.
9

Herinrichting omgeving Bartelsluis

Conform besloten.

(registratienummer: 14-008494 – G&W)
Concept besluit:
1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de
Quicksan “Herinrichting omgeving Bartelsluis”;
2. de raad voor te stellen een voorbereidingskrediet te
voteren van €25.000 om nader onderzoek te doen naar
een nieuwe oeververbinding en herstel van de
Bartelsluis;
3. de raad voor te stellen €125.250 te voteren voor een
vrijliggend fietspad langs de Engewormer;
4. de raad voor te stellen € 80.000 te voteren voor
bodemsanering van de nieuwe oeververbinding.
5. de raad voor te stellen af te wijken van het
bestemmingsplan Landelijk Gebied voor de nieuwe
oeververbinding en het vrijliggend fietspad.
10

Memo
Raadsvragen SP winkeliers Plaszoom

11

Aanvraag subsidie 2014 regionale sociale agenda
Zaanstreek-Waterland
(registratienummer:14-008458 – B&R)
Concept besluit:
1. Kennisnemen van de subsidieaanvraag in het kader van
de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale
sociale agenda's Noord Holland 2012 tender 2014 (zie
bijlagen) voor de projecten:
- versterken Toegang;
- toekomstvisie op beschermd wonen en zorg;
- communicatiecampagne Mijn zorg in eigen hand.
2. De Adviesraad Sociaal Domein en de gemeenteraad te
informeren over de ingediende aanvraag.
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Akkoord met dien verstande
dat er enkele
tekstaanpassingen gemaakt
worden in overleg met de
portefeuillehouder.
Conform besloten.

12

Jaarverslag commissie bezwaarschriften Wormerland

Conform besloten.

(registratienummer:14-008490 – G&W)
Concept besluit:
1. Neemt kennis van het jaarverslag van de commissie
bezwaarschriften Wormerland over het jaar 2013;
2. gaat akkoord met de inhoud van de brief van het MT;
3. en zal het jaarverslag en de brief van het MT ter
kennisname aanbieden aan de raad.
13

Jaarverslag verzekeringen

Conform besloten.

(registratienummer: 14-008459 – G&W)
Concept besluit
1. Kennis te nemen van de inhoud van het jaarverslag
verzekeringen 2013;
2. het jaarverslag ter kennisname naar de raad te
versturen.
14

Noorderweg 104 Wijdewormer, aanvullende vragen
fractie CDA aan college
(registratienummer 14-008452 – Dienstverlening)

Aanhouden. Beantwoording
wijzigen in overleg met
wethouder Fens.

Concept besluit
1. Kennisnemen van de bijbehorende memo (bijlage 3)
over de beantwoording van de gestelde vragen;
2. via de raadsgriffier de memo doorsturen aan de
raadsfractie CDA en een kopie aan de overige fracties.
15

Rapport van het Waterlands Archief meting KPI's

Conform besloten.

(registratienummer: 14-008489 – Dienstverlening)

.

Concept besluit
1. Het college van Burgemeester en Wethouders nemen
kennis van de KPI-rapportage;
2. het college van Burgemeester en Wethouders nemen
kennis van de uitwerkingen van de aandachtspunten
vanuit deze rapportage;
3. het college van Burgemeester en Wethouders versturen
de KPI-rapportage en de uitwerkingen van de
aandachtspunten naar de Gemeenteraad van
Wormerland.
16

Buslijn 121

Conform besloten.

(registratienummer: 14-008474 – G&W)

Aanvulling: Brief schrijven aan
EBS over het informeren van
bewoners bij wijziging
vertrektijden en haltes. Daarin
ook oproep doen voor
stiptheid. Overleg hierover met
wethouder Saelman.
Wethouder Fens een afschrift
van de brief sturen.

Concept besluit
1. Kennis te nemen van de ingekomen brief van de
Contactcommissie Jisp (CCJ) en instemmen met de
beantwoording;
2. geen verzoek in te dienen bij de SRA voor aanpassing
van het vervoersplan.
17

Nadere motivatie afschaffen vaartoeslagregeling
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Conform besloten.

Agrarisch beheer in het Wormer –en Jisperveld,
natuurbeheerplan 2015
(registratienummer:14-008463 – B&R)
Concept besluit
1. in te stemmen met de bijgaande brief, waarin een
nadere motivatie wordt gegeven op de eerder
ingediende pro- forma zienswijze van 3 juni 2014;
2. de brief ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.
18

Aanmaning

Conform besloten..

(registratienummer: 14-008472 – G&W
Concept besluit
1. De eigenaar van het perceel gecensureerd aan te
manen de verbeurde – op 7 augustus 2013 opgelegde –
dwangsom te betalen;
2. één en ander conform bijgevoegde brief.
19

Agenda Dagelijks Bestuur OVER-gemeenten 1 juli 2014

Pagina 4 van 4

Conform besloten.

