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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  7 juli 2020 

   Week     28  

    

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en T. van den Berg 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 30 juni, 

week 27 

 

Ongewijzigd vastgesteld. K.S. Heldoorn 

2. Beslissing op bezwaar bewoner Zwaluwtong 43, Monnickendam Besloten wordt: 

1. Het bezwaar tegen de last onder dwangsom ontvankelijk, 

maar ongegrond te verklaren. 

 2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen.  

 3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

A. v.d. Weijenberg 

3. Nieuwe erfpachtovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf voor 

grond Havenbuurt 19A te Marken 

Besloten wordt: 

Wegens aflopen van de erfpachtovereenkomst in te stemmen 

met het aangaan van de nieuwe, door de Staat (Rijksvastgoed-

bedrijf) voorgestelde, erfpachtovereenkomst ten behoeve van 

het gebruik van de grond aan het adres Havenbuurt 19A te 

Marken. 

 

T. van Nieuwkerk 

4. Overeenkomst met PWN voor het delen van relevante 

leidingeninformatie voor meerjarenplanningen 

Besloten wordt: 

In te stemmen met de conceptovereenkomst met PWN voor het 

delen van relevante leidingeninformatie voor meerjaren-

planningen. 

 

A v.d. Weijenberg 
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5. Gladheidsbeheersing Besloten wordt: 

1. Het private deel van het wegvak Woudweeren te Broek in 

Waterland voor onbepaalde tijd of tot nader inzicht om-niet 

mee te nemen in de curatieve strooiroutes van de gemeente. 

2. Het private deel van het wegvak Hoogkamplaan op Marken 

voor onbepaalde tijd of tot nader inzicht om-niet mee te 

nemen in de curatieve strooiroutes van de gemeente. 

3. De trappen van langzaamverkeerstunnel onder N235 bij 

Ilpendam voor onbepaalde tijd of tot nader inzicht om-niet 

te blijven strooien. 

4. De haven van Marken op basis van de overeenkomst met 

RWS uit 2013 te blijven strooien totdat met RWS iets anders 

wordt overeengekomen.  

5. De geactualiseerde conceptkaarten met mutaties op de 

strooiroutes vast te stellen. 

 

A v.d. Weijenberg 

6. Evaluatie Grondstofbeleid Waterland Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de Evaluatie Afvalinzameling Waterland 

2018 en 2019. 

 2. In te stemmen met het uitvoeren van verbeterpunten 1, 2  

     en 3. 

 3. De Evaluatie Afvalinzameling 2018/2019 ter kennisname 

aan te bieden aan de gemeenteraad middels het informatie-

document. 

 

A v.d. Weijenberg 
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7. Vaststellen VTH-beleidsplan Wabo 2020-2024 & VTH-

uitvoeringsprogramma Wabo 2020-2021 

Besloten wordt: 

1. VTH-beleidsplan Wabo 2020-2024 vast te stellen. 

2. Het VTH-uitvoeringsprogramma Wabo 2020-2021 vast te 

stellen. 

3. Het raadsinformatiedocument inzake het VTH-beleidsplan 

Wabo 2020-2024 en het VTH-uitvoeringsprogramma Wabo 

2020-2021 aan de raad voor te leggen. 

 

A v.d. Weijenberg 

 


