BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

31 juli 2018

Week

31

Aanwezig: L. Kroon, J. Kaars, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel
Afwezig (m.k.): B. ten Have

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 juli 2018,

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Besloten wordt:

A. van de

1. Kennis te nemen van de uitkomsten en acties van de

Weijenberg

week 30
2.

Evaluatie Parkeren en Inrijden Marken

evaluatie Parkeren & Inrijden Marken exclusief het parkeerterrein.
2. Te besluiten om geen verdere acties uit te voeren.
3. De raad middels raadsinformatiedocument te informeren
over het genomen besluit.
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Aanstelling en aanwijzing toezichthouders DHW

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1. De onderstaande toezichthouders van MB-ALL aan te stellen
als onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid,
met ingang van 1 juli 2018:
- de heer J. van Benthem, geboren op 16 juni 1999 te
Woerden;
- mevrouw G. P. S. M. van Bruggen, geboren op 3
september 1998 te Bergen op Zoom.
2. Bovenstaande onbezoldigde ambtenaren als medewerker van
MB-ALL met ingang van 1 juli 2018 aan te wijzen als toezichthouders ingevolge de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Waterland en de Drank- en
Horecawet (DHW).
3. De aanvraag tot beëdiging tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar voor de onder 2. van dit besluit genoemde
aanwijzing in te dienen bij het Ministerie van Justitie.
4. Dit besluit binnen twee weken openbaar bekend te maken
op de gemeentepagina.
4.

Omgevingsvergunning De Noord 24 Ilpendam

Besloten wordt:

J. Kaars

1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van
een woning buiten het bouwvlak op het adres De Noord 24
Ilpendam.
2. Van het ontwerpbesluit van de raad om de v.v.g.b. te
verlenen kennis te nemen.
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No.
5.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

College advies Roomeinde 21 Broek in Waterland

Besloten wordt:

J. Kaars

1. De bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van kleinschalig toeristisch
overnachten in een bestaande berging ontvankelijk, maar
ongegrond te verklaren.
2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over te nemen.
3. Het bestreden besluit in stand te laten met wijziging van de
grondslag en aanvulling van de motivering.
6.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een

Besloten wordt:

tankstation

Aanvraag omgevingsvergunning te weigeren wegens strijd met

J. Kaars

het bestemmingsplan.

pagina 3 van 3

