BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

13 november 2018

Week

46

Aanwezig: L.M.B.C. 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 6 november 2018, Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

week 45
2.

Particuliere Vakantieverhuur

Besloten wordt:

B. ten Have

1. Van de Notitie Stand van Zaken Particuliere Vakantieverhuur kennis te nemen (bijlage 183-42).
2. In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019:
i. een aantal gerichte controles op te nemen;
ii. de prioriteitsstelling te verhogen.
3. Uiterlijk in april 2019 een webpagina te publiceren over de
gemeentelijke regelgeving die van toepassing is op
particuliere vakantieverhuur en deze informatie ruim voor
de zomervakantie te publiceren op de gemeentepagina in
het huis-aan-huis-blad.
4. De gemeenteraad met raadsinformatiedocument 183-41
te informeren.
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Ontwerpbestemmingsplan Gemaal De Poel

Besloten wordt:

J. Kaars

De gemeenteraad voor te stellen:
1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Gemaal De Poel
Monnickendam’ (GML-bestand:
NL.IMRO.0852.BPLGMOgemdepoel018-ON01)vast te
stellen, waarbij voor de locatie van de geometrische
planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die
ontleend is aan de BGT (versie 7 november 2018) en is
opgeslagen onder de bestandsnaam
o_NL.IMRO.0852.BPLGMOgemdepoel018-on01.
2. De versie op papier van het bestemmingsplan vast te
stellen.
3. Het ontwerpvaststellingsbesluit vast te stellen.
4. Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvaststellingsbesluit zoals voorgeschreven in artikel 3.8 Wro voor een
periode van zes weken ter visie te leggen met de
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.
5. De verwerking van de zienswijzen en de voorbereiding van
de besluitvorming over de (eventuele) zienswijzen over te
laten aan het college.
4.

Vaststellen GR en DVO Wmo en Jeugd

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1. De “Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking
decentralisaties in sociaal domein 2019-2024” (hierna: de
Regeling 2019-2024) te treffen onder de voorwaarde dat
de raad hiervoor toestemming verleent.
2. De raad toestemming te vragen tot het treffen van de
Regeling 2019-2024, conform het raadsvoorstel.
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No.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Vervolg Vaststellen GR en DVO Wmo en Jeugd

3. In te stemmen met de “Dienstverleningsovereenkomsten
regionale inkoop en contractmanagement Wmo en Jeugd
2019-2021” (hierna: DVO 2019-2021) op voorwaarde dat
de raad toestemming geeft voor de Regeling 2019-2024.
4. In te stemmen met het Mandaatbesluit, inhoudende dat u
het college van Zaanstad mandateert tot het nemen van
besluiten ter uitvoering van de handelingen op het gebied
van inkoop en contractmanagement van producten en
diensten op het terrein van de Jeugdwet en de Wmo
2015, een en ander zoals omschreven in de Regeling
2019-2024 en de DVO 2019-2021.
5. In te stemmen met het Volmacht,- machtigingsbesluit om
de burgemeester van Zaanstad de bevoegdheid te geven
de burgemeester te vertegenwoordigen in en buiten
rechte op het gebied van inkoop en contractmanagement
van producten en diensten op het terrein van de Jeugdwet
en de Wmo 2015, een en ander zoals omschreven in de
Regeling en de DVO.
6. In te stemmen met het kostenverdeelmodel voor de
Regionale inkoop- en contractmanagementorganisatie.

5.

Zienswijze eerste begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst

Besloten wordt:

IJmond

1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2018 van

A. van de Weijenberg

de Omgevingsdienst IJmond.
2. De begrotingswijziging ter besluitvorming voor te leggen
aan de gemeenteraad en voor te stellen een zienswijze in
te dienen.
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No.
6.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Aanwijzingsbesluit veeggebieden gemeente Waterland

Besloten wordt:

L. Kroon

In te stemmen met het ‘Aanwijzingsbesluit veeggebieden
gemeente Waterland 2018 en de raad via een raadsinformatiedocument hierover te informeren.
7.

Wijziging APV in verband met opnemen verbod oplaten ballonnen Besloten wordt:

L. Kroon

In te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt
voorgesteld de APV te wijzigen in verband met het opnemen
van een verbod oplaten ballonnen.
8.

Wijzigingsplan Hofweg 5

Besloten wordt:

J. Kaars

1. Aan het bouwen van een stolpboerderij van maximaal 900
m³ via een wijziging van het bestemmingsplan op het
perceel Hofweg 5 in Ilpendam medewerking te verlenen.
2. Aan het bouwen van een schuur voor kleinschalig
toeristisch overnachten via een binnenplanse afwijking
van het bestemmingsplan medewerking te verlenen.
3. Een overeenkomst aan te gaan met de aanvrager waarin
wordt geregeld dat de aanvrager de kosten draagt die
noodzakelijk zijn voor de te voeren procedure en
eventuele planschade.
4. De raad te informeren door middel van een raadsinformatiedocument.

pagina 4 van 4

