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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 30 augustus 2016    
   Week    35   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en T. van den Berg 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 23 augustus 2016, 

week 34 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Collegeadvies transformatorstation nabij Hoogedijk 2 Katwoude Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het vestigen van een recht van opstal ten 

behoeve van een transformatorstation nabij Hoogedijk 2 te 
Katwoude. 

2. In te stemmen met het aangaan van bijgevoegde concept-
overeenkomst vestigen recht van opstal. 

3. De gemeenteraad te informeren over het vorenstaande door 
middel van het bijgesloten conceptraadsinformatiedocument. 

 

J. Kes 

3. Raadsinformatie onderhoud wegen Besloten wordt de raad middels raadsinformatiedocument over 
de uitkomst van de globale visuele inspectie en het onderhouds-
niveau van de wegen te informeren. 
 

L. Bromet 

4. Collectieve zorgverzekering minima 2017 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het aanbieden van een collectieve zorgver-

zekering voor minima (CZM) in de periode 2017 - 2019.  
2. In te stemmen met het verstrekken van een tegemoetkoming 

in de kosten van de collectieve zorgverzekering voor minima 
van € 10 per maand bij een aanvullende verzekering. 

3. Het afdelingshoofd Zorg & Welzijn te mandateren om uit-
eindelijk een keuze te maken voor de zorgverzekeraar en het 
pakketaanbod. 

 

L. Bromet 
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5. Raamovereenkomst rioolobjecten reinigen en inspecteren Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van een overeen-

komst met Vandervalk+DeGroot B.V. voor rioolreiniging en –
inspectie, Perceel 5. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

6. Opleggen last onder dwangsom Aandammergouw 9 te Zuider-
woude 

Besloten wordt een last onder dwangsom van € 5000,- ineens aan 
de overteder op te leggen, inhoudende om voor 1 november 
2016: 
Een bouwwerk, te weten een houten vlonder/aanleggelegenheid, 
op het perceel, kadastraal bekend Broek in Waterland, sectie G, 
nummer 111 te verwijderen en verwijderd te houden. 
 

J. van der Hoeven 

7.  Opleggen last onder dwangsom Verdeek 4 te Broek in Waterland Besloten wordt een last onder dwangsom  van € 2500,- per last 
ineens aan de overtreder op te leggen, inhoudende om voor 1 
november 2016: 
1. Het bouwwerk, te weten een steiger, op het perceel, kadastraal 

bekend Broek in Waterland, sectie F nummer 497 te 
verwijderen en verwijderd te houden. 

2. De waterloop op het perceel, kadastraal bekend Broek in 
Waterland, sectie F nummer 497, terug te brengen in de 
oorspronkelijke staat. Hierbij is de oorspronkelijke staat de 
staat van de waterloop zoals deze volgt uit de luchtfoto 2015 
zoals deze als bijlage bij het besluit is gevoegd. 

3. Het gebruik van het perceel, kadastraal bekend Broek in 
Waterland, sectie F, nummer 497 als ligplaats te staken en 
gestaakt te houden. 

 

J. van der Hoeven 

8.  Vaststellen mandaat-, volmacht- en machtigingregeling Besloten wordt de bijgaande Mandaat-, volmacht- en machtiging-
regeling 2016 vast te stellen. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

9. Deelname Magazine "Waterland Werkt" Besloten wordt in te stemmen met offerte van Zaaq Media 
inzake het afnemen van 1/1 pagina voor de komende 6 edities 
(t/m eind 2017). 
 

J. van der Hoeven 

 


