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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 12 februari 2019    

   Week    7 

    

Aanwezig: L.M.B.C. Kroon, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 5 februari 2019,  

week 6 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Ontwerp omgevingsplan Monnickendam-Galgeriet 2019 Besloten wordt: 

1. Met het raadsvoorstel in te stemmen, waarin de gemeente-

raad wordt voorgesteld: 

-  het ontwerp omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 

2019 en het ontwerp-vaststellingsbesluit ter inzage te 

leggen voor zienswijzen; 

-  geen exploitatieplan vast te stellen; 

-  maximaal 2 hectare van het Markermeer IJmeer te 

verlanden; 

-  de verwerking van de zienswijzen en de voorbereiding 

van de besluitvorming over de zienswijzen over te laten 

aan uw college. 

2. Met het bij 1 behorende (concept)ontwerp-vaststellings-

besluit in te stemmen; 

3. Op basis van de m.e.r.-beoordeling, te besluiten (m.e.r. 

beoordelingsbesluit) dat er geen aanleiding is om een 

milieueffectrapportage (m.e.r) procedure te starten. 

 

 

J. Kaars 
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3. Vaststelling bestemmingsplan Stiereveld Besloten wordt: 

Met het conceptraadsbesluit in te stemmen en de 

gemeenteraad voor te stellen: 

1. De Zienswijzennota tevens Nota van wijzigingen vast te 

stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen; 

3. Het bestemmingsplan ‘Watergang - Stiereveld’, vervat in het 

GML-bestand NL.IMRO.0852.BPKWAstiereveld015-va01, 

gewijzigd vast te stellen; 

4. Met het gebruik van de papieren versie om het 

bestemmingsplan vast te stellen in te stemmen; 

5. Met de gebruikte BGT-ondergrond (29-01-2019), 

vastgelegd in het bestand 

o_NL.IMRO.0852.BPKWAstiereveld015-va01, in te stemmen; 

6. Dit besluit bekend te maken; 

7. Het afhandelen van de vervolgprocedure en het recht op het 

eventueel indienen van beroep over te laten aan het college. 

 

J. Kaars 

4. Vaststellen overeenkomst gebruik milieustraat Purmerend Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het aangaan van het concept 

dienstverleningsovereenkomst voor het gebruik van de 

milieustraat te Purmerend. 

2. De financiële consequenties à € 87.062,46 voor het later 

uitplaatsen van de milieustraat te verwerken in de eerste 

IBU. 

3. De raad middels het raadsinformatiedocument te 

informeren. 

 

A. van de 

Weijenberg 
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5. Offerteaanvraag levering laptops, dockingstations Besloten wordt: 

1. De offerteaanvraag levering laptops, dockingstations en 

smartphones goed te keuren en in te stemmen met het in 

de markt zetten van de aanvraag. 

2. De opdracht te gunnen aan de inschrijver met de 

economisch meest voordelige inschrijving, vastgesteld op 

basis van de beste prijs/ kwaliteitverhouding. Mits deze 

aanbieding financieel past binnen het gereserveerde 

budget. 

 

T.  van Nieuwkerk 

6. Privacybeleid gemeente Waterland 2019 Besloten wordt: 

Het Privacybeleid gemeente Waterland 2019 vast te stellen. 

 

T. van Nieuwkerk 

 


