BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

29 september 2020

Week

40

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

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden

Gewijzigd vastgesteld.

K.S. Heldoorn

Verzoek om vooroverleg VO-2019-030,

Besloten wordt:

J. Kaars

Zeedijk 3 Uitdam, advies meewerken aan

In te stemmen met:

wijzigingsplan t.b.v. functiewijziging naar

Het verlenen van medewerking aan een wijzigingsplan (art. 3.6 Wro),

Zaaknummer

op 22 september 2020, week 39
2.

Wonen en Natuur, sanering voormalig
agrarisch bouwperceel realisatie
bouwvoornemen: stolp en bijgebouw

voor:
1. Het wijzigen van de bestemming naar de bestemming Wonen-Stolp
van 50% van de gronden behorend tot agrarisch perceel Zeedijk 3
t.b.v. het realiseren van een nieuwe stolp en een bijbehorend

(vervolg pag. 2)

bouwwerk (art. 3.7.8 Bestemmingsplan Buitengebied Waterland
2013, het Afsprakenkader1 Ontwikkeling Landbouw en Landschap
Waterland-oost).
2. Het wijzigen van de bestemming van de voormalige agrarische
gronden, ca. 17.5ha en 50% van de gronden behorend tot het
agrarisch bouwperceel naar Natuur – 3 (art. 3.7.7 Bestemmingsplan
Buitengebied 2013).
1Voorwaarden

Afsprakenkader, zie p.22 van het Afsprakenkader1

Ontwikkeling Landbouw en Landschap Waterland-oost.
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20339-2020

No.

Onderwerp

Besluit

Vervolg Verzoek om vooroverleg VO-2019030, Zeedijk 3 Uitdam

3. Onder voorwaarden dat:

Portefeuillehouder

Zaaknummer

B. ten Have

20363-2020

B. ten Have

20370-2020

a. Voorafgaand aan het opstellen van het wijzigingsplan initiatiefnemer heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden van art. 3.7.7,
3.7.8 van het bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013 wordt
voldaan;
b. Voorafgaand aan de door initiatiefnemer in te dienen formele
aanvraag tot het wijzigen van het bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening
(wijzigingsplan), initiatiefnemer een anterieure overeenkomst met
de gemeente heeft gesloten t.b.v. vergoeding van eventuele planschade, het verhaal van de kosten, en de bijdrage van € 6.000 in de
gemeentelijke projectkosten. (Nota Grondbeleid, afdeling 6.1, 6.4
Wet ruimtelijke ordening, Nota Grondbeleid 2018., hoofdstuk 2
en 3).

3.

Jaarverslag Leerplicht

Besloten wordt:
1. Het jaarverslag leerplicht 2019-2020 vast te stellen.
2. Het raadsinformatiedocument ter informatie aan de Raad toe te
sturen.

4.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Besloten wordt:
1. In te stemmen met deelname aan de regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit 2021-2024 en Muziekschool Waterland te benoemen als
lokale projectleider in de gemeente Waterland.
2. Onder voorbehoud van de jaarlijkse vaststelling van de gemeentebegroting een jaarlijks matchingsbedrag van €9.500,- beschikbaar
te stellen voor de uitvoering van de regeling.
3. De adhesieverklaring te laten ondertekenen door wethouder Ten
Have.
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No.
5.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Gezamenlijke schriftelijke reactie

Besloten wordt:

S. Heldoorn

20335-2020

Zaanstreek-Waterland op MRA Werkplan en

1. In te stemmen met de gezamenlijke reactie van de regio

T. van Nieuwkerk

19783-2020

J. Kaars

20457-2020

begroting 2021

Zaanstreek-Waterland op het MRA werkplan en begroting 2021.
2. In te stemmen met het raadsinformatiedocument 215-412.

6.

Geactualiseerd Sociaal Statuut 2021

Besloten wordt:
Dat het college een voorgenomen besluit neemt met betrekking tot
een geactualiseerd Sociaal Statuut.

7.

Omgevingsvergunning voor vervanging en

Besloten wordt:

uitbreiding van de kaasmakerij met

1. De ontwerp omgevingsvergunning voor het vervangen en uitbreiden

experience Hoogedijk 8 te Katwoude

van de kaasmakerij op het adres Hoogedijk 8 te Katwoude ter inzage
te leggen.
2. De ontwerp omgevingsvergunning als definitief te beschouwen als
er geen zienswijzen tegen worden ingediend.

8.

Gunning aanbesteding huisvuil- en

Besloten wordt:

A. van de Weijenberg 19892-2020

grofvuilinzameling

1. In te stemmen met het gunnen van de opdrachten aan en het sluiten
van de overeenkomsten met, de inschrijver(s) met economisch
meest voordelige inschrijving gelet op de beste prijs-kwaliteit
verhouding, van de opdrachten in het kader van de huisvuil- en
grofvuilinzameling in de gemeente.
2. De effecten hiervan op te nemen in het kostendekkingsplan afval.
3. Wethouder Van de Weijenberg en secretaris Dijk worden gemandateerd het collegevoorstel aan passen conform de vereisten om te
kunnen gunnen.

pagina 3 van 4

No.
9.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Het laten ondertekenen van de intentie-

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

20624-2020

verklaring voor MOC Huis aan het Water

1. In te stemmen met de intentieverklaring voor Stichting Huis aan het

door portefeuillehouder T. van Nieuwkerk

Water, gevestigd in Katwoude.
2. In te stemmen met het voorstel om de ondertekening te mandateren
aan de portefeuillehouder T. van Nieuwkerk.
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