BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

16 april 2019

Week

16

Aanwezig: L.M.B.C. 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 9 april 2019,

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Collegeadvies vaststelling bestemmingsplan 'Monnickendam -

Besloten wordt:

J. Kaars

Gemaal De Poel'

1. In te stemmen met de Zienswijzenotitie & Nota van

week 15
2.

Wijzigingen bestemmingsplan ‘Monnickendam – Gemaal De
Poel.
2. Het bestemmingsplan ‘Monnickendam – Gemaal De Poel’,
vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0852.BPLGMOgemdepoel018-VA01, gewijzigd vast
te stellen.
3. De volledige verbeelding op papier van het bestemmingsplan vast te stellen.
4. Met de gebruikte BGT-onderdelen (versie 7 november 2018),
vastgelegd in het bestand
NL.IMRO.0852.BPLGMOgemdepoel018-VA01, in te
stemmen.
5. Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan ter inzage
te leggen zoals voorgeschreven in artikel 3.8 Wet ruimtelijke
ordening.
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No.
2.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Vervolg Collegeadvies vaststelling bestemmingsplan
'Monnickendam - Gemaal De Poel'

Besloten wordt:

J. Kaars

6. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen.
7. De afhandeling van een eventueel ingesteld beroep over te
laten aan het college.

3.

Collegeadvies Burgemeester Paulplantsoen

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1. In te stemmen om in beginsel medewerking te verlenen aan
de (mogelijke) overdracht van eigendom van de woningen
aan het Burgemeester Paulplantsoen van de Wooncompagnie
aan de BV Stadsherstel en dit nader uit te werken.
2. De raad via het raadsinformatiedocument te informeren.
4.

Financiële verordening gemeente Waterland 2019

Besloten wordt:

B. ten Have

1. In te stemmen met het vaststellen van de Financiële
verordening gemeente Waterland 2019.
2. De Financiële verordening gemeente Waterland 2019
middels het raadsvoorstel voor te leggen aan de
gemeenteraad.
5.

Bijdrage aanpak overlast waterplanten

Besloten wordt:

L. Kroon

Een jaarlijkse bijdrage te leveren van € 1500,- voor de
organisatie van het maaien van waterplanten in het gebied
IJmeer/Markermeer om het gebied langs de kust van de
gemeente Waterland ook voor de recreatievaart aantrekkelijk te
houden.
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