BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

23 juli 2019

Week

30

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

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 16 juli 2019,

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Besloten wordt:

A. van de

1. Een bedrag van €18.000,-- beschikbaar te stellen voor het

Weijenberg

week 29
2.

Beheerkosten elektrakasten

beheer van elektrische installaties (stroomkasten) in de
openbare ruimte.
2. Dit bedrag te dekken uit de voorziening Openbare
Verlichting (onvoorzien).
3.

Planschadeverhaalsovereenkomst Monnickendammerrijweg

Besloten wordt:

J. Kaars

Een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan met
initiatiefnemer van de aanvraag omgevingsvergunning voor het
splitsen van een woning met aanbouw in twee woningen op het
perceel Monnickendammerrijweg 10 en achter 10 in Ilpendam
(Z-2019-045).
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No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Aanpak toeristische overlast Marken

Besloten wordt:

B. ten Have

1. Gezamenlijk met de werkgroep Toerisme van de Eilandraad
en de (toeristische) ondernemers een convenant op te stellen
met spelregels/richtlijnen om de toeristische overlast op
Marken tegen te gaan.
2. In de aankomende actualisatie van de APV bij de informele
sessie de motie van het CDA (d.d. 27 juni 2019) te
bespreken.
5.

Ontwerp bp Zeedijk 1 Uitdam

Besloten wordt:

J. Kaars

De gemeenteraad voor te stellen:
1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zeedijk 1 Uitdam’ als vervat
in het GML-bestand: NL.IMRO.0852.BPKUIzeedijk1016-on01
vast te stellen en daarmee in te stemmen.
2. Met het gebruik van de papieren versie om het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen in te stemmen.
3. Als ondergrond van het ontwerpbestemmingsplan gebruik te
maken van de BGTondergrond van 29 januari 2019.
4. Een ontwerpvaststellingsbesluit te nemen.
5. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
6. De verwerking van de zienswijzen en de voorbereiding van
de besluitvorming over de zienswijzen over te laten aan het
college.
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No.
6.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Evaluatie Winterterrassen Waterland

Besloten wordt:

L. Kroon

1. Gezien de uitkomst van de gehouden enquête over de
winterterrassen in de gemeente Waterland de ‘Beleidsregels
terrassen gemeente Waterland 2016’ in stand te laten en de
mogelijkheid van een winterterras te continueren.
2. In te stemmen met het raadsinformatiedocument om de
‘Beleidsregels terrassen gemeente Waterland 2016’ in stand
te laten.
3. Uit te zoeken of het haalbaar en wenselijk is om de precario
voor winterterrassen te verlagen en advies voor te leggen
aan de raad.
7.

Overeenkomst uitvoering regionaal energiebesparing

Besloten wordt:

A. van de

1. In te stemmen met de Overeenkomst Regionaal

Weijenberg

Energiebesparingsprogramma.
2. Een machtiging door de burgemeester te verlenen aan de
gemeente Purmerend voor het indienen van het subsidieverzoek t.b.v. het project Regionale Energiebesparingsprogramma Zaanstreek-Waterland.
8.

Mandatering vergunningverlening en toezicht Markermeerdijken

Besloten wordt:

J. Kaars

1. Aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor de
uitvoering van VTH taken voor het project Markermeerdijken, overeenkomstig het Mandaat-besluit Markermeerdijk
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019 gemeente
Waterland mandaat te verlenen.
2. Aan het einde van het jaar 2019 begin 2020 de mandatering
te evalueren waarna besloten kan worden om de
mandatering wel of niet een vervolg te geven.
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