
 
 

  pagina 1 van 3 

BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 19 juni 2018    

   Week    25  

    

Aanwezig: L. Kroon, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en P. Menting (secretaris Landsmeer) 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 19 juni 2018 ,  

week 25 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Verzoek om vooroverleg voor het bouwen van 4 vrije sector 

koopwoningen 

Besloten wordt: 

1. Medewerking te verlenen aan woningbouw op de locatie 

Kanaaldijk 33 te Watergang onder de volgende voorwaarden; 

     a. dat er maximaal 3 vrije sector koopwoningen worden 

gebouwd, 

     b. dat er minimaal 2 sociale huur- of koopwoningen, die 

voldoen aan de definities uit de Nota Grondbeleid, 

worden gebouwd, 

     c. dat het project voldoet aan de moderne eisen van 

duurzaamheid, namelijk minimaal gasloos en een EPC 

van max. 0, 

     d. dat het project voldoet aan de parkeernormen volgens 

CROW, 

     e. dat naast maatschappelijk draagvlak, de overige stappen 

uit de proceswijzer van de Omgevingsvisie dienen te 

worden doorlopen en onderdeel te zijn van de plan-

ontwikkeling. 

2. De raad actief te informeren middels het raadsinformatie-

document. 

3. De initiatiefnemer schriftelijk te informeren middels het 

beantwoorden van zijn verzoek om vooroverleg. 

 

J. Kaars 
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3. Ontwerpbegroting 2019 GR Omgevingsdienst IJmond Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting van de Omgevings-

dienst IJmond. 

2. De ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst IJmond ter 

besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad en voor 

te stellen geen zienswijze in te dienen. 

 

A. van de 

Weijenberg 

4. Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo 2017 Besloten wordt: 

1. De rapportage van het cliëntervaringsonderzoek Wmo ter   

    informatie aan te nemen. 

2. De rapportage van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd ter   

    informatie aan te nemen. 

3. De raad te informeren door middel van raadsinformatie-

document over de uitkomsten van de cliëntervarings-

onderzoeken Wmo en Jeugd. 

 

T. van Nieuwkerk 
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5. Stimuleringssubsidies 1e tranche 2018 Besloten wordt: 

1. Een stimuleringssubsidie af te wijzen voor de heer V. de 

Jong. 

2. De onvolledige aanvraag van de St. NIK/Joodse begraafplaats 

aan te houden en de gelegenheid te bieden de aanvraag aan 

te vullen tot en met uiterlijk 30 juni 2018. 

3. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 500,- aan de 

St. Ronde van Ilpendam. 

4. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 2.500,- aan de 

Werkgroep snel internet. 

5. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 2.500,- aan de 

St. Breedband (i.o.). 

6. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 300,- aan St. 

Tuintonenfestival. 

7. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 500,- aan de   

    boerderijenstichting. 

 

B. ten Have 

6. Nota van wijziging Vangnetuitkering Besloten wordt: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD 

over het voorstel aanvraag Vangnetuitkering ter instemming 

aan te nemen. 

2. De nota van wijziging aanvraag Vangnetuitkering ter in-

stemming aan te nemen. 

 

A. van de 

Weijenberg 

 


