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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 16 mei 2017     

   Week    20           

    

Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op  

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Vaststelling besluitenlijst Besluitenlijst vergadering gehouden op 8 mei 2017, week 19 

Conform vastgesteld. 

 

 

3. Programmaverantwoording 2016 ISW/WA en 

programmabegroting WA 2018 

Besloten wordt: 

1.   De programmaverantwoording 2016 ISW/Waterlands  

       Archief voor kennisgeving aan te nemen. 

2.    Met het bijgaande raadsvoorstel in te stemmen, waarin een  

       positieve zienswijze op de conceptprogrammabegroting  

       2018 Waterlands Archief wordt gegeven. 

 

 

4. Evaluatie Beleidsregels terrassen gemeente Waterland Besloten wordt: 

1.   De beleidsregels terrassen gemeente Waterland 2016 in  

      stand te laten; 

2.   Met het raadsinformatiedocument inzake evaluatie  

      terrassen gemeente Waterland 2016-2017 in te stemmen. 
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5. Reactie op tweede brief van advocaat betreffende kunstwerk 

Marken 

Besloten wordt: 

1.   Het besluit van 14 maart 2017 aanhouden om een  

      Eenmalige onkostenvergoeding van € 1.500,- uit te keren  

       als onkostenvergoeding voor het ontwerp van het  

       kunstwerk op Marken.      

2.    Bijgaande reactiebrief te versturen. 

 

 

6. Toetreding gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Besloten wordt: 

1.   In te stemmen met toetreding tot de Gemeenschappelijke  

      Regeling Omgevingsdienst IJmond onder voorbehoud van 

      toestemming van de raad. 

2.   De raad voor te stellen ons college toestemming te   

      verlenen om tot de Gemeenschappelijke Regeling 

      omgevingsdienst IJmond toe te treden. 

3.   Wethouder Bromet aan te wijzen als lid voor het algemeen  

       bestuur van de dienst. 

4.    Wethouder Van der Hoeven aan te wijzen als  

       plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur van de  

        dienst. 

 

 

7. Financiële stukken 2017 Recreatieschap Twiske-Waterland Besloten wordt: 

Met het bijgaande raadsvoorstel in te stemmen, waarin een 

zienswijze op de financiële stukken wordt gegeven, 

inhoudende dat de financiële jaarstukken van het 

recreatieschap Twiske – Waterland geen aanleiding geven tot 

een inhoudelijke reactie. 
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8. Standpunt innemen op stukken Stuurgroep Bereikbaar Besloten wordt: 

1.   Kennis te nemen van de agenda voor de Stuurgroep  

      vergadering van 19 mei 2017; 

2.   Kennis te nemen van het verslag met actielijst van de 

      Stuurgroep vergadering van 8 juli 2016; 

3.   Kennis te nemen van de “Memo Stuurgroep 19 mei 2017” 

      en bijbehorende bijlage “Overzicht ramingen en dekking” 

      waarin een toelichting op de deelprojecten en  

      voorgenomen beslispunten zijn opgenomen. 

4.   Over de voorgenomen beslispunten van de Stuurgroep een   

       standpunt te bepalen en deze standpunten in te brengen  

       in de Stuurgroep vergadering van 19 mei 2016, conform  

       het advies uit bijlage 5; 

5.    De raad te informeren, na de Stuurgroep vergadering van  

       19 mei 2017, met een overzicht van de genomen  

        Besluiten middels een raadsinformatiedocument (bijlage  

         6). 

 

 

 


