BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

8 januari 2019

Week

2

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 18 december

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Besloten wordt:

J. Kaars

2018, week 51
2.

Huurovereenkomst jachthaven Hemmeland

Instemmen met tijdelijke verhuur Jachthaven Hemmeland en
hiervoor een huurovereenkomst aangaan met Nieuw Waterland
BV.
3.

Verzoek om vooroverleg Burgemeester Peereboomweg 1

Besloten wordt:
1. Aan het verzoek om vooroverleg voor het wijzigen van de
bedrijfs-bestemming van het perceel Burgemeester
Peereboomweg 1 naar de bestemming Wonen en het splitsen
van de bestaande bedrijfswoning in twee woningen, mee te
werken met een (postzegel)bestemmingsplan, mits:
a. bij een formele aanvraag om wijziging van het
bestemmingsplan aangetoond wordt dat overleg is
gepleegd met omwonenden en eventueel andere
belanghebbenden;
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No.

Onderwerp

Vervolg Verzoek om vooroverleg Burgemeester Peereboomweg 1

Besluit

Portefeuillehouder

b. verzoeker een overeenkomst aangaat met de gemeente

J. Kaars

in het kader van de financiële uitvoerbaarheid.
2. Met de inhoud van raadsinformatiedocument 258-308 en
bijlagen 258-309-1 en-2 in te stemmen.
4.

Slappe bodem Waterland

Besloten wordt:

A. van de

1. Van het Platform Slappe Bodem lid te worden.

Weijenberg

2. De jaarlijkse kosten voor dit lidmaatschap te dekken vanuit
de rioolvoorziening.
5.

De samenwerkingsovereenkomst Zelfstandigenloket 20

Besloten wordt:

A. van de

1. De samenwerkingsovereenkomst Zelfstandigenloket met de

Weijenberg

Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie
(GR-BVO) Halte Werk 2019 voor het verlenen van diensten
en het verrichten van werkzaamheden in het kader van het
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de Wet
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) vast te stellen.
2. De mandaatregeling Zelfstandigenloket gemeente Waterland
vast te stellen conform bijlage.
6.

Uitbreiding zuidloods Hakvoort

Besloten wordt:

J. Kaars

Aan het uitbreiden van de zuidloods op het perceel Havenstraat
22 in Monnickendam medewerking te verlenen.
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No.
7.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Beslissing op Bezwaar Kerkplein 11-12 Broek in Waterland

Besloten wordt:

J. Kaars

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over te nemen.
2. Twee bezwaarmakers niet ontvankelijk te verklaren.
3. De bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor het splitsen van het pand in twee
wooneenheden op het adres Kerkplein 11 Broek in
Waterland ongegrond te verklaren.
8.

Algemeen machtigingsbesluit optreden in rechtsgedingen 2019

Besloten wordt:

L. Kroon

Het algemeen machtigingsbesluit optreden in rechtsgedingen
2019 vast te stellen.
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