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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 30 mei 2017    

   Week    22   

    

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 23 mei 2017, 

week 21 

 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Samenwerkingsovereenkomst met SPOOR en Intentieovereen-

komst 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de conceptbouwrealisatieovereenkomst 

met SPOOR. 

2. In te stemmen met de conceptintentieovereenkomst met 

SKW. 

3. De portefeuillehouder te machtigen om – indien nodig – 

ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de 

overeenkomsten. 

4. Feestelijke ondertekening van beide overeenkomsten te 

laten voorbereiden. 

5. Na het sluiten van de overeenkomsten zo spoedig mogelijk 

over te gaan tot de ontwerpfase, te beginnen met de 

architectenselectie. 

 

 

 

J. van der Hoeven 
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3. Samenwerkingsovereenkomst KEBO-locatie Broek in Waterland Besloten wordt: 

1. De samenwerkingsovereenkomst vast te stellen en de 

feestelijke ondertekening voor te laten bereiden. 

2. De portefeuillehouder te machtigen om – indien nodig – 

ondergeschikte wijzigingen aan te brengen. 

 

 

 

 

J. van der Hoeven 

4. Wijzigingsplan Overlekergouw 1 Broek in Waterland Besloten wordt: 

1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Broek in Waterland – 

Overlekergouw 1’, bestaande uit de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-bestand: 

NL.IMRO.0852.BWKBRoverleke1, met de bijbehorende 

bestanden vast te stellen, waarbij voor de locatie van de 

geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een 

ondergrond die ontleend is aan de GBKN (versie februari 

2016) en is opgeslagen onder de bestandsnaam o_ 

NL.IMRO.0852.BWKBRoverleke1. 

2. De volledige verbeelding op papier vast te stellen. 

3. Geen inspraakprocedure te voeren zoals bedoeld in de 

Inspraakverordening Waterland 2005.  

4. Het ontwerpwijzigingsplan ter inzage te leggen. 

 

 

 

 

J. van der Hoeven 
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5. Sociale koopconstructie Kohnstammlocatie Besloten wordt: 

1. Een sociale koopconstructie voor de Kohnstammlocatie vast 

te stellen in de vorm van een recht van eerste koop voor de 

gemeente. 

2. De constructie op te laten nemen in de verkoopleidraad voor 

de Kohnstammlocatie en in de verkoopovereenkomst voor 

de locatie. 

3. Deze constructie voor de sociale koop in brede zin uit te 

laten werken en op te nemen in de Nota Grondbeleid. 

4. De gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de 

motie via het bijgevoegde raadsinformatiedocument. 

 

J. Kes 

 


