BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

2 maart 2021

Week

9

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, M. van Dijk en E. Dijk

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 23

Ongewijzigd vastgesteld.

K.S. Heldoorn

Afwijzing verzoek om handhaving Kerkplein te Broek in

Besloten wordt:

A. vd Weijenberg

5667-2021

Waterland

Akkoord te geven om het verzoek om handhaving af te

J. Kaars

5928-2021

februari 2021, week 8
2.

wijzen.
3.

Beslissing op bezwaar Lagedijk 3 Katwoude

Besloten wordt:
1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik
van het gebouw aan de Lagedijk 3 te Katwoude van
een schuur naar woonhuis ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.
2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over te nemen.
3. Het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling
van de motivering.
4. De vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand die
op grond van artikel 7:15 Algemene wet
bestuursrecht worden gevraagd niet toe te kennen.
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No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Vervanging papieren archiefbescheiden door digitale

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

5588-2021

reproducties (substitutie)

1. In te stemmen met het besluit om over te gaan tot

J. Kaars

6629-2021

J. Kaars

5504-2021

vervanging door digitale reproducties van de analoge
archiefbescheiden die op grond van de selectielijst
voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen mogen worden vervangen.
2. Kennis te nemen van het Handboek tot vervanging
archiefbescheiden gemeente Waterland.
3. Kennis te nemen van het positief advies van de
Directeur-Archivaris van het Waterlands Archief over
het Handboek vervanging archiefbescheiden gemeente
Waterland.
5.

Verkoop gronden Oosterpad 2 Marken

Besloten wordt:
1. In te stemmen met de conceptkoopovereenkomst voor
de agrarische gronden Oosterpad 2 te Marken.
2. De portefeuillehouder te machtigen om zo nodig
ondergeschikte wijzigingen in de overeenkomst aan te
brengen.
3. Zo spoedig mogelijk over te gaan tot ondertekening
van de overeenkomst en levering van de gronden.
4. De gemeenteraad op de hoogte te stellen van de
verkoop via het raadsinformatiedocument.

6.

Zienswijze ontwerp omgevingsvisie Amsterdam 2050

Besloten wordt:
1. Met de concept zienswijze op de ontwerpOmgevingsvisie Amsterdam 2050 in te stemmen.
2. Met het raadsinformatiedocument 338-78 in te
stemmen.
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No.
7.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Bekrachtigingsverklaring samenwerkingsovereenkomst

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

6425-2021

met Huis aan het Water

Dat de burgemeester de door wethouder Ton van

A. vd Weijenberg

6078-2021

A. vd Weijenberg

6449-2021

Nieuwkerk verrichte rechtshandelingen bekrachtigt,
aangaande het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst met Huis aan het Water, en tekent de bekrachtigingsverklaring.
8.

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke

Besloten wordt:

kosten (TONK)

1. De beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK) vast te stellen.
2. De financiële voorwaarden van de regeling ter
kennisname te nemen.

9.

Aanvraag tijdelijke ondersteuning ten laste van

Besloten wordt:

Coronabudget

1. Het contract van de tijdelijke medewerker met drie
maanden te verlengen.
2. De kosten ad € 11.065,23 hiervoor ten laste te
brengen van het Coronabudget.
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