BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

18 september 2018

Week

38

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

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 11 september

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Besloten wordt:

L. Kroon

2018, week 37

2.

Panorama Markermeer-IJmeer

1. Van het Panorama Markermeer-IJmeer kennis te nemen.
2. Aan de portefeuillehouder toestemming te verlenen om in
het gesprek met de ambtelijke groep Markermeer-IJmeer
erop in te zetten dat:
a. er niet te veel ondiepe water- en oevermilieus (verondiepingen) langs de Waterlandse kust mogen ontstaan;
b. dat er geen zandwinbeleid plaatsvindt voor verondiepingen langs de Waterlandse kust;
c. dat er geen IJmeerverbinding komt in de vorm van een
brug en
d. dat Waterland betrokken wordt bij het vervolgonderzoek
naar een IJmeerverbinding.
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Tijdelijke oplossing milieustraat

Besloten wordt:

A. van de

1. De voorziening milieustraat uit te besteden naar de

Weijenberg

gemeente Purmerend voor een periode van 5 jaar en dit
voorstel verder uit te werken.
2. Geen voorzieningen in de kernen te realiseren.
3. De Raad te informeren door middel van het raadsinformatiedocument.
4.

Vaststelling wijzigingsplan M 23 Purmer

Besloten wordt:

J. Kaars

1. Met het wijzigingsplan ‘Purmer – Oosterweg M23’, als vervat
in het GML-bestand: NL.IMRO.0852BWKPUoosterM23018va01, in te stemmen.
2. Met het gebruik van de papieren versie om het wijzigingsplan vast te stellen in te stemmen.
3. Als ondergrond van het wijzigingsplan gebruik te maken van
de BGT van februari 2016.
4. Het wijzigingsplan vast te stellen.
5.

Vaststelling bestemmingsplan Molengouw nabij 48 Broek in

Besloten wordt:

J. Kaars

Waterland

1. De raad voor te stellen om:
a. in te stemmen met het bestemmingsplan ‘Broek in
Waterland – Molengouw nabij 48’ als vervat in het GMLbestand: NL.IMRO.0852BPKBRmolengn48018-va01;
b. in te stemmen met het gebruik van de papieren versie
om het bestemmingsplan vast te stellen;
c. als ondergrond van het bestemmingsplan gebruik te
maken van de BGT van februari 2016;
d. een vaststellingsbesluit te nemen.
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No.
6.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Collegeadvies brandverzekering

Besloten wordt:

B. ten Have

1. De offerteaanvraag ‘Makelaarsfunctie brandverzekering &
Brandverzekering’ goed te keuren en in te stemmen met het
in de markt zetten van de aanvraag.
2. De opdracht te gunnen aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, vastgesteld op basis
van de beste prijs/kwaliteitverhouding. Mits deze aanbieding financieel past binnen het gereserveerde budget.
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