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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  1 mei 2018   

   Week     18  

    

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

Afwezig   : J. Kaars 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 april 2018, 

week 17 

 

Gewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Vaststellen jaarstukken 2017 Besloten wordt: 

1. Met de Jaarstukken 2017 in te stemmen. 

2. Met het bijgevoegd raadsvoorstel en het raadsbesluit met   

    betrekking tot Jaarstukken 2017 in te stemmen. 

3. Het document baten en lasten jaarrekening op taakveld-

niveau vast te stellen. 

 

J. Kes 

3. Ontheffingen zwaar verkeer Broek in Waterland (noord) Besloten wordt: 

In afwijking van het verkeersbesluit ontheffing te verlenen tot 

maximaal 24 ton voor een betonmixer en hijskraan t.b.v. 

bouwwerkzaamheden aan Roomeinde 17 te Broek in Waterland. 

 

L. Bromet 

4. Beslissing op bezwaar inzake Camping en Jachthaven Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk, maar ongegrond te  

    verklaren. 

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 

L. Bromet 
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5. Overeenkomst samenwerking en realisatie meekoppelkansen Besloten wordt: 

1. De overeenkomst inzake de samenwerking en de realisatie  

    van meekoppelkansen in het project dijkversterking Marken  

    mee te ondertekenen. 

2. De (ondertekende) overeenkomst ter kennisname toe te  

    sturen aan de raad. 

 

L. Kroon 

6. Aanleggen parkeerschijfzone op Verenigingsplein Besloten wordt: 

1. De volgende parkeerplaatsen aan te wijzen als       

    parkeerschijfzone op: 

    a. Zuideinde (2 stuks, 30 min) 

    b. Noordeinde (2 stuks, 30 min) 

    c. Gooische Kaai (2 stuks, 30 min) 

    d. Haringburgwal (2 stuks, 30 min) 

    e. Verenigingsplein (11 stuks, 1,5 uur). 

2. Hiervoor het aanwijzingsbesluit parkeerschijfzones    

    Waterland 2017 inclusief de bijlage te wijzigen. 

 

L. Bromet 

7. Jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019 GGD 

Zaanstreek-Waterland 

Besloten wordt: 

1. De jaarstukken 2017 van de GGD Zaanstreek-Waterland  

    (GGD) te beoordelen en deze voor een zienswijze door te  

    zenden naar de raad. 

2. De programmabegroting 2019 van de GGD te beoordelen en  

    deze voor een zienswijze door te zenden naar de raad. 

 

J. Kes 
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8. Verzoek om vooroverleg Oosterweg M26 Purmer Besloten wordt: 

1. Geen medewerking te verlenen aan: 

    a. de stal zoals aangevraagd; 

    b. het bouwen van een paardrijbak buiten de  

        woonbestemming; 

    c. het oprichten van een streekwinkel; op het perceel  

        Oosterweg M26 Purmer. 

2. Wel medewerking te verlenen aan: 

    a. het afwijken van het bestemmingsplan voor het oprichten  

        van een kleinschalige paardenfokkerij; 

    b. het bouwen van een stal met inachtneming van de     

        bestaande matenregeling van het bestemmingsplan; 

    c. het afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren  

        van een paardrijbak binnen de woonbestemming. 

3. Een overeenkomst aan te gaan met de aanvrager waarin  

    wordt geregeld dat de aanvrager de kosten draagt die  

    noodzakelijk zijn voor de te voeren procedure en eventuele  

    planschade. 

4. De raad te informeren door middel van een raads-

informatiedocument. 

 

J. Kaars 

9. Ontwerpbegroting VrZW 2019 Besloten wordt: 

1. De voorlopige jaarstukken 2017 voor kennisgeving aan te  

    nemen. 

2. Met het raadsvoorstel in te stemmen waarin een positieve 

zienswijze op de ontwerpbegroting VrZW 2019 wordt 

gegeven. 

 

L. Kroon 
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10. Financiële stukken recreatieschap Twiske-Waterland Besloten wordt: 

1. De (voorlopige) jaarstukken 2017 voor kennisgeving aan te  

    nemen. 

2. Met het raadsvoorstel in te stemmen waarin een positieve 

zienswijze op de ontwerpbegroting van recreatieschap 

Twiske-Waterland 2019 wordt gegeven. 

 

G. Bekhuis 

 


