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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 30 juli 2019    

   Week    31  

    

Aanwezig: L.M.B.C. Kroon, J. Kaars, A.A. van Nieuwkerk en T. van den Berg  

Afwezig (m.k.): B. ten Have, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 23 juli 2019,  

week 30 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Mandaatbesluit trapliften Besloten wordt: 

Mandaat te verlenen aan het College van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Zaanstad, respectievelijk de 

burgemeester van Zaanstad, om de aanbesteding trapliften uit 

te voeren en alle hiervoor noodzakelijke beslissingen te nemen, 

waaronder de gunningsbeslissing. 

 

T. van Nieuwkerk 

3. De Purmer  Besloten wordt: 

1. In samenwerking met Edam-Volendam en Purmerend het 

bestaande beleid, ambities en relevante effecten (van 

ontwikkelingen) op De Purmer te inventariseren en in 

gezamenlijkheid te bepalen of en hoe aan een gezamenlijk 

vervolg inhoud kan worden gegeven. 

2. Met de inhoud van het raadsinformatiedocument 373-1 in te 

stemmen. 

 

J. Kaars 
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4. Beschikking op bezwaar riolering Broekermeerdijk 4 Besloten wordt: 

1. De ingediende bezwaren inzake schadeclaim riolering 

Broekermeerdijk 4 niet ontvankelijk te verklaren. 

2. Uit coulance een passende tegemoetkoming in de kosten te 

verstrekken. 

 

L. Kroon 

5. Vergunningen hondenuitlaatservices Hemmeland 2019-2 Besloten wordt: 

In te stemmen met het verlenen van de conceptvergunningen 

voor hondenuitlaatservices op het Hemmeland voor de periode 

2019-2020. 

 

B. ten Have 

6. Handhaving: last onder dwangsom  Besloten wordt: 

Last onder dwangsom van € 32.000,- op te leggen. 

 

A. van de 

Weijenberg 

7. Bezwaar tegen weigering urgentieaanvraag Besloten wordt: 

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen. 

2. Op grond van artikel 7:3 sub c Awb af te zien van het horen 

van reclamant. 

3. De bezwaren ongegrond te verklaren en het primaire besluit 

tot weigering van de aanvraag om urgentie in stand te laten. 

 

T. van Nieuwkerk 

8. Verkoop Hellingweg 2-6 Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de concept koopovereenkomst voor de 

voormalige brandweerkazerne, Hellingweg 2-6 in Broek in 

Waterland. 

2. De gemeenteraad op de hoogte te stellen van de verkoop via 

het raadsinformatiedocument t.b.v. wensen en bedenkingen. 

 

T. van Nieuwkerk 
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9. Benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein Besloten wordt: 

1. Mevrouw N. Weel te benoemen tot lid van de Adviesraad 

Sociaal Domein (hierna: adviesraad) voor de doelgroep 

‘Kernraden’ van 14 mei 2019 tot 14 mei 2023. 

2. De heer J. Korten te herbenoemen als lid voor de doelgroep 

‘Participatiewet’ tot 25 mei 2023. 

 

T. van Nieuwkerk 

 


