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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 20 juni 2017    

   Week    25   

    

Aanwezig: L. Bromet, G. Bekhuis, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 12 juni 2017, 

week 24 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Bromet 

2. Beleidsregels toeristische objectbewegwijzering Besloten wordt: 

1. In te stemmen met bijgaande notitie met beleidsregels voor 

bewegwijzering van de (toeristische) objecten in de 

gemeente Waterland. 

2. In te stemmen met het overgaan tot een aanbesteding van 

plaatsing, levering, inclusief onderhoud en beheer van de 

toeristische objectbewegwijzering (vooralsnog alleen voor 

2017), waarbij het (uiteindelijke) doel is het sluiten van een 

raamovereenkomst en een gefaseerde plaatsing van de 

bewegwijzering in de komende 1½ jaar. 

3.  De kosten die in 2017 gemaakt worden te dekken uit het 

budget toeristisch beleid (FCL 60560230) en voor de periode 

daarna een begrotingsaanvraag in te dienen voor 2018 en 

verder voor de uitrol van de bewegwijzering en het beheer 

en onderhoud daarvan en dit mee te nemen in de gevraagde 

gelden voor de uitvoering van de toeristische visie. 

 

 

G. Bekhuis 
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3. Verzoek om vooroverleg bouw van 2 woningen Zuiderwoude Besloten wordt: 

1. Aan het bouwen van twee woningen op het perceel Zuider-

wouder Dorpsstraat 60 te Zuiderwoude planologische 

medewerking te verlenen door hiervoor een nieuw 

bestemmingsplan op te stellen. 

2. Een exploitatieovereenkomst te sluiten met de aanvrager 

waarin wordt geregeld dat de aanvrager de kosten draagt die 

noodzakelijk zijn voor de te voeren procedure, de eventuele 

planschade en exploitatiebijdrage van de extra woningen. 

3. De raad via bijgaand raadsinformatiedocument nr. 258-284 

te informeren. 

 

J. van der Hoeven 

4. Beantwoording raadsvragen 1e IBU 2017 en jaarstukken Besloten wordt in te stemmen met in de inhoud van de 

beantwoording van gestelde technische vragen over de 1e IBU 

2017 en de jaarstukken 2016. 

 

J. Kes 

5. Machtigingsbesluit vertegenwoordiging in handhavings-

procedures 

Besloten wordt een machtiging te verstrekken ten behoeve van 

vertegenwoordiging in handhavingsprocedures aan de mede-

werkers van Ruimte in Advies B.V. 

 

J. van der Hoeven 

6. Vergadering EZW 20 juni Besloten wordt: 

1. Met het jaarverslag NV Houdstermaatschappij EZW 2016 en 

de dividendbestemming in te stemmen.  

2. De EZW decharge voor het gevoerde bestuur te verlenen. 

3. Met de overdracht van aandelen en liquidatie houdster-

maatschappij in te stemmen.  

4. Wethouder J. Kes te machtigen om namens de gemeente te 

stemmen op de Algemene vergadering van Aandeelhouders 

N.V. Houdstermaatschappij EZW. 

 

J. Kes 
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7. Vervolg bestuurskrachtonderzoek Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de resultaten van het verkenningstra-

ject van de G5. 

2. Kennis te nemen van de rapportage "Waterland op eigen 

kracht sterk". 

3. Te kiezen voor een intensivering van de ambtelijke samen-

werking met de gemeenten Landsmeer en Edam-Volendam, 

en in het najaar een concreet voorstel te doen op welke 

wijze dit het best kan worden vormgegeven. 

4. Mocht bovenstaande niet tot resultaat leiden, dan in het 

najaar een voorstel voor te leggen op basis van de rappor-

tage genoemd onder 2. 

5. De raad te informeren via een raadsinformatiedocument. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

 


