
 
 

  pagina 1 van 4 

BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 27 maart 2018    

   Week    13 

    

Aanwezig: L. Bromet, G. Bekhuis, J. Kaars, J. Kes en N. van Ginkel 

Afwezig:   L. Kroon 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 20 maart 2018, 

week 12 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Bestemmingsplan Broek in Waterland 2018 Besloten wordt: 

1. Met het conceptraadsbesluit (bijlage 350-24) in te stemmen 

en de gemeenteraad voor te stellen (bijlage 350-23): 

    a.  De Zienswijzennota tevens Nota van wijzigingen (bijlage 

350-25-1) vast te stellen; 

    b.  Geen exploitatieplan vast te stellen; 

    c.  Het bestemmingsplan 'Broek in Waterland 2018', vervat in 

het GML-bestand NL.IMRO.0852.BPKBR018-va01, 

gewijzigd vast te stellen; 

    d.  Met het gebruik van de papieren versie, vervat in het pdf-

bestand (bijlage 350-25-2), om het bestemmingsplan 

vast te stellen, in te stemmen; 

    e.  Met de gebruikte kadastrale ondergrond, LKI d.d. 2 maart 

2017 en de BGT d.d. 4 april 2017, vastgelegd in het 

bestand o_NL.IMRO.0852.BPKBR018-va01, in te 

stemmen; 

 

J. Kaars 
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2. Vervolg Bestemmingsplan Broek in Waterland 2018 Besloten wordt: 

    f.   Dit besluit bekend te maken; 

    g.  Het afhandelen van de vervolgprocedure en het recht op 

het eventueel indienen van beroep over te laten aan het 

college. 

 

J. Kaars 

3. Wijziging GR ISW in GR Waterlands Archief Besloten wordt: 

1. Te besluiten de Gemeenschappelijke regeling 

Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland te 

wijzigen in de Gemeenschappelijke Regeling Waterlands 

Archief onder de voorwaarde dat de raad hiervoor 

toestemming verleent. 

2. De raad toestemming te vragen tot het wijzigen van de 

Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk 

Samenwerkingsorgaan Waterland in de Gemeenschappelijke 

Regeling Waterlands Archief, conform raadsvoorstel. 

3. Een (eenmalig) bedrag van € 60.000,- te reserveren voor de 

digitalisering van onze bouwdossiers en dit mee te nemen in 

begroting voor 2019. 

 

J. Kes 

4. Evaluatie HUP 2017 en HUP 2018 Besloten wordt: 

1. De evaluatie van het handhavingsuitvoeringsprogramma 

2017 vast te stellen. 

2. Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 vast te stellen. 

3. Het raadsinformatiedocument inzake de evaluatie en het 

handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 aan de raad voor 

te leggen. 

 

L. Bromet 
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5. Verlenging leegstandvergunningen dijkwoningen Hoogkamplaan 

te Marken 

Besloten wordt: 

De aan Woonzorg Nederland verleende leegstandvergunningen 

voor de acht dijkwoningen aan de Hoogkamplaan (nummer 3 

t/m 10) te Marken te verlengen. 

J. Kes 

6. Personele stop Besloten wordt: 

1. Lopende de discussie over de bezuinigingen vrijvallende 

vacatures niet in te vullen. 

2. Lopende bovengenoemde discussie geen nieuwe afspraken 

te maken om vaste dienstverbanden aan te gaan bij nieuwe 

dienstverbanden. 

 

L. Kroon 

7. Organisatiewijziging formatie Besloten wordt: 

In te stemmen met de organisatiewijziging van de formatie als 

gevolg van het ontstaan van het leerwerkbedrijf met ingang van 

1-1-2018. De uitbreiding van de structurele formatie betreft 

9,67 fte (8 fte groen, 0,78 fte schoonmaak en 0,89 fte 

jobcoach). 

 

L. Kroon 

8. Beslissing op bezwaar Besloten wordt: 

1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren. 

2. Het bezwaar gegrond te verklaren en het primaire besluit in 

te trekken. 

3. Bijzondere bijstand te verlenen voor de kosten van 

griffierecht ad. € 78,-. 

 

L. Bromet 
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9. Bestemmingsplan Broek in Waterland 2018 I.  Hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare 

geluidbelasting als volgt en ongewijzigd ten opzichte van 

het ontwerpbesluit, vast te stellen: 

    a.  58 dB voor de gevelrooilijn voor het perceel Cornelis 

Roelestraat 34 ten gevolge van wegverkeer op de 

provinciale weg N247; 

    b.  56 dB voor de gevelrooilijnen voor het perceel Eilandweg  

31 ten gevolge van wegverkeer op de provinciale weg 

N247; 

    c.   51 dB voor de gevelrooilijn van het perceel Molengouw 

46  ten gevolge van wegverkeer op de Burgemeester 

Peereboomweg (bijlage 2: besluit/beschikking); 

II.  Dit besluit bekend te maken; 

III. Het onherroepelijke besluit aan te bieden aan het kadaster 

ter inschrijving van de hogere waarden. 

 

J. Kaars 

10. Gebruiksovereenkomst met voetbalvereniging SDOB voor het 

gebruik van een trainingsveld voor de tijdelijke huisvesting van 

obs De Havenrakkers 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de concept gebruiksovereenkomst. 

2. Ter bescherming van de gemeentelijke rechten te besluiten 

om – indien noodzakelijk – de huur van het trainingsveld aan 

SDOB vóór 1 april 2018 op te zeggen. 

 

J. Kaars 

11. Verantwoording informatiebeveiliging DigiD en Suwi Besloten wordt: 

1. De Collegeverklaring ENSIA inzake informatiebeveiliging 

DigiD en Suwinet vast te stellen. 

2. Het Verbeterplan DigiD (bijlage 3) vast te stellen. 

 

J. Kes 

12. Programma van eisen individuele wmo-maatwerkvoorziening Besloten wordt: 

Het Programma van Eisen individuele Wmo-maatwerk-

voorzieningen vast te stellen. 

J. Kes 

 


