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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 15 november 2016    
   Week    46      
    
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 15 november 2016, 
week 46  
 

Gewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Raadsinformatie stand van zaken naar aanleiding van rapport 
Rekenkamercommissie 'Grip op Handhaving'   

Besloten wordt:  
Voor te stellen om het raadsinformatiedocument, inzake de stand 
van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport 
'Grip op Handhaving' van de Rekenkamercommissie, ter 
informatie aan de raad voor te leggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 
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3. Verzoek om bestemmingswijziging Zuideinde 20 te Broek in 
Waterland 

Besloten wordt:  
1.  In principe planologische medewerking te verlenen aan de 

bouw van 3 woningen middels het wijzigen van de 
bestemming op het perceel Zuideinde 20A te Broek in 
Waterland. 

2. Dit besluit aan de raad te sturen om wensen en bedenkingen, 
conform bijgevoegd raadsinformatiedocument met bijlagen. 

3. Bij een positief standpunt van de raad, de initiatiefnemer te 
informeren over het standpunt op zijn aanvraag conform 
bijgevoegde concept brief. 

4. Een exploitatieovereenkomst te sluiten indien een verzoek om 
een bestemmingswijziging wordt ingediend conform dit 
besluit. 

5. Uitvoering te geven aan de exploitatieovereenkomst en over 
het plan met bijbehorende onderbouwing het overleg te 
starten als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Bro, inspraak te 
verlenen conform de inspraakverordening gemeente 
Waterland 2005 en de woningen regionaal af te stemmen 
conform de afspraken opgenomen in de RAP (regionaal 
actieprogramma). 

 
 
 

J. van der Hoeven 

4. Bestemmingsplan Broek in Waterland 2018 Besloten wordt:  
a. In te stemmen met de Nota van Uitgangspunten & 

Inventarisatie t.b.v. Bestemmingsplan Broek in Waterland 
2018, bijlage 350-4. 

b. In te stemmen met de Bekendmaking van Ia.  
c. In te stemmen met de Inhoud van het raadsinformatie-

document nr. 350-3. 
 
 
 

J. van der Hoeven 
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5. Vaststellen wijzigingsplan Broekermeerdijk 35c Broek in Waterland Besloten wordt:  
1. Het wijzigingsplan ‘Broek in Waterland – Broekermeerdijk 

35c’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als 
vervat in het GML-bestand: 
NLIMRO.0852.BWLGBRbroekerm35c015-va01, met 
bijbehorende bestanden vast te stellen, waarbij voor de locatie 
van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een 
ondergrond die ontleend is aan de GBKN (versie april 2016) 
en is opgeslagen onder de bestandsnaam 
o_NLIMRO.0852.BWLGBRbroekerm35c015-va01. 

2. De volledige verbeelding op papier vast te stellen. 
 

J. van der Hoeven 

6. Antwoordbrief inzake niet verpakkingen 2015 Besloten wordt:  
1. Kennis te nemen van de brief van Nedvang m.b.t. vergoeding 

plastic verpakkingsmateriaal. 
2. Kennis te nemen van de brief van de VNG met hierin de 

toelichting op de brief van Nedvang en het voorstel van de 
VNG. 

3. Richting Nedvang te reageren middels bijgaande conceptbrief 
met kenmerk U16.0320 op basis van het concept van de 
VNG. 

 

L. Bromet 

7. Versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam Besloten wordt:  
1. Deel te nemen aan de versterkte samenwerking en hiertoe in te 

stemmen met het convenant Versterking samenwerking 
Metropoolregio Amsterdam. 

2. De beslissing tot deelname middels bijgaande brief ter kennis 
te brengen aan de bestuurlijke regiegroep versterkte 
samenwerking Metropoolregio Amsterdam. 

3. De raad te informeren via bijgaand raadsinformatiedocument 
215-124. 

 

L. Wagenaar 
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8.  2e nota van wijziging IBU / Begroting 2017 Besloten wordt:  
1.  In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen 2e IBU 2016. 
2.  In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de begroting 

2017. 
3.  In te stemmen met de 2e Nota van wijziging. 
 
 

J. Kes 

9. Renovatie van sporthal 't Spil Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de voorbereidingen voor het in stand 

houden van Sporthal ’t Spil.  
2. Kennis te nemen van de voorbereidingen voor de aanleg van 

een 2e hockeyveld op sportpark Markgouw.  
3. Kennis te nemen van de gescheiden voorbereidingstrajecten 

van de instandhouding van de sporthal en de aanleg van een 
2e hockeyveld.  

4. In te stemmen met het raadsinformatiedocument. 
 
 

G. Bekhuis 

10. Beheer- en exploitatieovereenkomst NV Sportfondsen Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het aangaan van de beheerexploitatie-

overeenkomst met N.V. Sportfondsenbad Monnickendam 
onder voorbehoud van de wensen en bedenkingen van de 
raad. 

2. In te stemmen met het raadsinformatiedocument aangaande de 
garantstelling voor de wettelijke transitievergoedingen voor 
het personeel van N.V. Sportfondsenbad Monnickendam 
opgenomen in de beheer- en exploitatieovereenkomst. 

3. In te stemmen met het raadsvoorstel met betrekking tot het 
aanmerken van de garantstelling in het algemeen belang. 

4. Kennis te nemen van het voornemen om het groot onderhoud 
van het zwembad op te nemen in het gebouwenbeheerplan en 
dit op te nemen in de 1e IBU 2017. 

 
 

G. Bekhuis 

   


