BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

11 december 2018

Week

50

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 4 december 2018,

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Besloten wordt:

J. Kaars

week 49

2.

Verzoek om vooroverleg Overleek 22 (VO-2018-061)

1. Niet mee te werken aan het verzoek om vooroverleg
Overleek 22 voor de herinrichting van het agrarisch
bouwperceel na het beëindigen van het agrarisch bedrijf
(VO-2018-061), omdat de nieuw te bouwen extra woning in
strijd is met de Provinciale Ruimtelijke Verordening.
2. Wel mee te werken aan een aangepast verzoek om wijziging
van het bestemmingsplan wanneer de extra woning
gerealiseerd wordt door wijziging van het gebruik van de
bestaande woning en onder voorwaarde dat vooraf een
verhaalsovereenkomst wordt gesloten.
3. De raad te informeren met raadsinformatiedocument 258306 en bijlagen 258-307 1 en 2.
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Uitvoering grafwerkzaamheden

Besloten wordt:

A. van de

1. De offerteaanvraag ‘’meervoudige onderhandse aanbeste-

Weijenberg

ding grafdelving’’ 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.
4.

Evaluatie eerste jaar grondstoffenbeleid

Besloten wordt:

A. van de

1. Kennis te nemen van de bijgevoegde evaluatie afval-

Weijenberg

inzameling Waterland 2018.
2. In te stemmen met het uitvoeren van verbeterpunten 2 en 3.
3. Verbeterpunt 1 nader uit te werken en in het eerste kwartaal
van 2019 onderbouwd voor te leggen aan de gemeenteraad.
4. De gemeenteraad te informeren, middels het informatiedocument, over de evaluatie afvalinzameling en in het
vierde kwartaal een tweede evaluatie grondstoffenbeleid
presenteren.
5.

Toetreding tot convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams

Besloten wordt:

A. van de

1. De aansluiting bij het convenant Landelijke samenwerking

Weijenberg

Interventieteams (LSI) voor instemming aan te nemen.
2. De brief betreffende de wens tot aansluiting bij het
Regionaal Platform Fraudebestrijding en het convenant
Landelijke samenwerking Interventieteams voor instemming
aan te nemen.
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No.
6.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Prestatieafspraken 2019

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

In te stemmen met de jaarschijf 2019 voor de prestatieafspraken.
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