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Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 9 december 2014 
 
 

geparafeerd   ter vergadering 

X H.N.G. Brinkman , burgemeester X 

X A. Zeeman , wethouder             X 

X G.H. Hefting , wethouder X 

X D.J. Butter , wethouder X 

X E. Kroese-Vrolijks , secretaris X 
 
 
 
Sector / sectie / datum Het college besluit  
MO / 1161984 Het definitieve besluit van het AB van Baanstede over de scenariokeuze 

van detacheren van personeel voor kennisgeving aan te nemen en de 
raad hierover te informeren. 

Bedrijfsvoering / 1161228 De heer K. Noordhuis, werkzaam als inspecteur woningtoezicht bij de 
afdeling Werk en Welzijn van Purmerend, aan te wijzen als 
toezichthouder (in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht) 
op de naleving van de Huisvestingswet, Woningwet en de Regionale 
huisvestingsverordening stadsregio Amsterdam 2014. Het college 
besluit de heer K. Noordhuis schriftelijk in kennis te stellen van het 
besluit. 

MO / 1161982 Dat de financieringswijze door Beemster van het SW-bedrijf Baanstede 
in 2015 geschiedt op basis van dezelfde regionale verdeelsystematiek 
als in 2014. 

MO / 1160775 Kennis te nemen van de nieuwe bibliotheekwet en bijbehorende 
verplichtingen, Bibliotheek Waterland in ieder geval in 2015 te blijven 
erkennen als dé bibliotheekvoorziening in de regio Waterland, de 
contributievrijdom voor de jeugd te handhaven en akkoord te gaan met 
de verlaging van de subsidie in 2015 met het bedrag ter hoogte van de 
uitname uit het gemeentefonds (€ 4.208,-). 

Werk en Welzijn / 1159601 Met ingang van 1 januari 2015 de beleidsregels declaratieregeling en 
beleidsregels bijzondere bijstand vast te stellen, waarin tevens wordt 
opgenomen een compensatieregeling eigen risico voor deelnemers aan 
de collectieve aanvullende verzekering; een zwembadregeling en 
peuterspeelzaalregeling. Een deel van de middelen uit de integratie-
uitkering Sociaal Domein wordt hiervoor beschikbaar gesteld. Aan het 
Hometeam zal vanaf 2014 € 1.000,- per jaar beschikbaar worden 
gesteld. 
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rondvraag: geen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 december 2014. 
 
 
De burgemeester, 
 
 
 
 
De secretaris, 


