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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 17 mei 2016    
   Week    20   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 10 mei 2016, week 
19 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Verhuur volkstuin nr. 2 volkstuincomplex Watersnip te Ilpendam Besloten wordt in te stemmen met het verhuren van volkstuin nr. 
2 van het volkstuincomplex gelegen aan de Watersnip te Ilpen-
dam. 
 
 
 
 

J. Kes 

3. Regionale samenwerking SRA Besloten wordt de raad voor te stellen: 
- De samenwerking aan te gaan binnen de SRA op het beleidster-
rein Verkeer en Vervoer (akkoord gaan met de 9e  wijziging van 
de GR Stadsregio Amsterdam) in de vorm van een Vervoer-
regio. 

- Akkoord te gaan met de programmabegroting 2017-2020 van 
de Vervoerregio. 

- De samenwerking aan te gaan op de beleidsterreinen Wonen en 
Economie. 

 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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4. Financiële stukken recreatieschap Twiske-Waterland Besloten wordt de raad voor te stellen: 
a. Kennis te nemen van de door het recreatieschap Twiske-

Waterland aangeleverde financiële stukken onderdeel 
Waterland. 

b. Kennis te nemen van de door het recreatieschap Twiske-
Waterland aangeleverde financiële stukken onderdeel Twiske. 

c. De raad voor te stellen via de bijgevoegde zienswijze het 
bestuur van het recreatieschap te berichten dat: 

-   de financiële stukken onderdeel Landschap Waterland geen 
aanleiding geven tot het maken van opmerkingen. 

-   het besluit tot samenvoeging met de financiële administratie 
van Twiske uitgesteld dient te worden totdat uit de begroting 
van 2018 blijkt dat deze sluitend is (conform afspraak). 

-   ter zekerheidsstelling als voorwaarde mee te geven dat de 
deelnemende partners uit Landschap Waterland die geen 
partner zijn in Twiske niet zullen mee betalen voor de tekor-
ten in het voormalig recreatieschap Twiske. 

 

G. Bekhuis 

5. Belmermeer 4 Broek in Waterland - beslissing op bezwaar Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning 

voor het slopen van de bestaande bebouwing en een molen-
fundatie op het perceel Belmermeer 4 te Broek in Waterland 
ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. 

2. Het bestreden besluit in stand te laten. 
 

J. van der Hoeven 

6. Project Omgevingsvisie Waterland 2030 Besloten wordt in te stemmen met: 
1. De inhoud van het Keuzedocument en de digitale peiling 

(bijlage 334-23). 
2. De bekendmaking en uitvoering van het keuzedocument en de 

digitale peiling. 
3. De inhoud van het raadsinformatiedocument 334-22 en bijlage 

334-23 (de inhoud van het Keuzedocument en digitale 
peiling). 

 

J. van der Hoeven 
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7.  Lease elektrische auto t.b.v. handhaving Besloten wordt akkoord te gaan met het leasen van een extra (3e) 
leaseauto bij Stern Lease ten behoeve van handhavingswerk-
zaamheden door de BOA’s in de gemeente. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

8. Opleggen last onder dwangsom Besloten wordt een last onder dwangsom op te leggen: 
Vóór 1 augustus 2016 de uitweg naar een perceel, gelegen tussen 
Jaagweg 20 en 21 te Ilpendam, locatie kadastraal bekend gemeen-
te Waterland, sectie G, nummer 354, te verwijderen en verwij-
derd te houden onder een dwangsom van € 5000,- ineens. 
 

J. van der Hoeven 

9. Ledenraadpleging VNG Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asiel-
stroom 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het Uitwerkingsakkoord Verhoogde 

Asielinstroom. 
2. De instemming vóór 1 juni a.s. via het digitale reactieformulier 

door de gemeentesecretaris aan de VNG te laten sturen. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

10. Pilot Maaibeheer Hoornse Hop 2016-2017 Besloten wordt: 
1. De bijdrage van € 1500,- per jaar aan de pilot maaien water-

planten Hoornse Hop met twee jaar te verlengen en samen 
met de regio ook in 2016 en 2017 waterplanten te maaien. 

2. Met de belanghebbende partijen afspraken te maken over een 
structurele aanpak van de waterplantenoverlast na 2017, 
waarbij het uitgangspunt is dat Rijkswaterstaat hier een 
structurele bijdrage aan levert, en een nader voorstel hiervoor 
af te wachten. 

 

L. Wagenaar-Kroon 
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11. Vooroverleg Wagenweg 1 Katwoude Besloten wordt: 
1. In principe medewerking te verlenen aan een procedure om af 

te wijken van het bestemmingsplan om een terras met een 
moestuin op het perceel Wagenweg 1 in Katwoude (Van der 
Valkhotel) mogelijk te maken. 

2. Geen medewerking te verlenen aan een procedure om af te 
wijken van het Bestemmingsplan voor het bouwen van een 
berging. 

3. Een verhaalsovereenkomst aan te gaan met de aanvrager, 
4. De raad actief te informeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 

12. Aanbesteding accountantsdiensten voor controle jaarrekening jaren 
2017 tot en met 2021 

Besloten wordt in te stemmen met offerteaanvraag accountants-
diensten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Kes 

   
 


