BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

12 juni 2018

Week

24

Aanwezig: L. 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 12 juni 2018,

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Besloten wordt:

L. Kroon

week 24
2.

Verwerkersovereenkomst Logius

In te stemmen met de verwerkersovereenkomst met Logius in
verband met uitwisseling van persoonsgegevens met
betrekking tot MijnOverheid.nl.
3.

Beantwoording raadsvragen jaarstukken 2017

Besloten wordt:

B. ten Have

In te stemmen met de inhoud van de beantwoording van de
raadsvragen jaarstukken 2017.
4.

Verkoop grond naast Pieter Appelplein 2 te Monnickendam

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1. In te stemmen met het verkopen van een stuk grond ter
grootte van 103 m² naast Pieter Appelplein 2 te
Monnickendam.
2. In te stemmen met een verkoopprijs van € 20.600,- (zijnde
€ 200,00 per m2).
3. In te stemmen met het aangaan van conceptkoopovereenkomst.

pagina 1 van 5

No.
5.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Collegeadvies wijziging mandaatregeling juni 2018

Besloten wordt:

L. Kroon

De wijziging in de Mandaat, volmacht en machtigingregeling
gemeente Waterland 2016 vast te stellen conform besluit
waarin verwerkersovereenkomsten worden gemandateerd en
de regeling wordt aangepast op mogelijkheid digitale
ondertekening.
6.

Vaststellen ontwerpbestemmingsplan "Monnickendam-De

Besloten wordt:

J. Kaars

Regenboog"

De gemeenteraad voor te stellen:
a. het ontwerpbestemmingsplan "Monnickendam-De
Regenboog (Bernardlaan 23)" (GML-bestand:
NL.IMRO.0852.BPKMOregenboog16) vast te stellen, waarbij
voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is
gemaakt van de een ondergrond die ontleend is aan de
GBKN (versie BGT_DKK_2017-12-11) en is opgeslagen onder
de bestandsnaam )-NL.IMRO.0852.BPKMOregenboog016on01);
b. de versie op papier vast te stellen;
c. het ontwerp vaststellingsbesluit vast te stellen;
d. het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpvaststellingsbesluit voor een periode van zes weken voor een ieder ter
visie te leggen met de mogelijkheid om zienswijzen in te
dienen;
e. de verwerking van de (eventuele) zienswijzen op het
ontwerpbestemmingsplan en de voorbereiding van de
besluitvorming in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders.
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No.
7.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Galgeriet

Besloten wordt:

J. Kaars

1. In te stemmen met het aanmelden van het project Galgeriet
bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te
stellen op grond van de Crisis en Herstelwet (Chw).
2. De raad zowel schriftelijk (raadsinformatiedocument nr.
105-235) als mondeling (informele raadsvergadering
d.d. 19 juni 2018), te informeren.
8.

Overeenkomst GIMD, levering extern vertrouwenspersoon

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

Het aangaan van een overeenkomst met het GIMD (onderdeel
van onze arbodienst Zorg van de Zaak) voor het op afroep
beschikbaar te stellen van een extern vertrouwenspersoon voor
ongewenste omgangsvormen.
9.

Verweerschrift in cassatie dagtoeristenbelasting

Besloten wordt:

B. ten Have

In te stemmen met het brief waarin wordt vastgehouden aan de
niet ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.
10.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder woningen plangebied

Besloten wordt:

bestemmingsplan Sebastianus

1. Met het besluit hogere waarde wegverkeerslawaai in de zin

J. Kaars

van de Wet geluidhinder met betrekking tot het
woningbouwproject Sebastianus te Ilpendam in te stemmen.
2. Het besluit voor een periode van zes weken ter visie te
leggen met de mogelijkheid om beroep in te dienen.
11.

Verlenging overeenkomst bibliotheekwerk met Karmac

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

Bibliotheekservices

In te stemmen met het verlengen van het contract met Karmac
Bibliotheekservices voor het bibliotheekwerk in Waterland voor
de duur van twee jaar.

pagina 3 van 5

No.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

12.

Toezicht kinderopvang 2017

Besloten wordt:

A. van de

1. De jaarverantwoording toezicht kinderopvang 2017 vast te

Weijenberg

stellen en deze ter informatie door te zenden naar de raad.
2. De publicatie van de jaarverantwoording op
Waarstaatjegemeente.nl te accorderen zodat deze zichtbaar
kan worden gemaakt voor belanghebbenden met inbegrip
van de Inspectie van het onderwijs.
13.

Bestemmingsplan Ilpendam Sebastianus

Besloten wordt:

J. Kaars

Met het conceptraadsbesluit in te stemmen en de gemeenteraad voor te stellen:
a. de zienswijzennota vast te stellen;
b. geen exploitatieplan vast te stellen;
c. het bestemmingsplan ‘Ilpendam Sebastianus’, vervat in
het GML-bestand: NL.IMRO.0852.BPKILsebastian017va01, gewijzigd vast te stellen;
d. met het gebruik van de papieren versie, vervat in het pdf
bestand, om het bestemmingsplan vast te stellen, in te
stemmen;
e. met de gebruikte kadastrale ondergrond, BGT_DKK van 31
juli 2017, vastgelegd in bestand
o_NL.IMRO.0852.BPKILsebastian017-va01, in te
stemmen;
f. het afhandelen van de vervolgprocedure over te laten aan
het college.
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No.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

14.

PIP Hoogedijk 1 Katwoude

Besloten wordt:

A. van de

1. In te stemmen met de oplossing voor de situatie rondom

Weijenberg

Hoogedijk 1 in Katwoude, onder voorwaarde dat de
provincie de planologische inpassing meeneemt in het
Provinciaal Inpassingsplan voor de N247.
2. Bereidheid uit te spreken medewerking te verlenen aan een
grondverkoop om deze oplossing mogelijk te maken.
3. De (totale) gemeentelijke bijdrage, net als de bijdragen van
alle overige deelnemers, te bespreken in de stuurgroep
Bereikbaarheid Waterland.
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