BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

4 februari 2020

Week

6

Aanwezig: L.M.B.C. Kroon, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en E. Dijk
Afwezig (m.k.): N. van Ginkel

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 28 januari 2020,

Ongewijzigd vastgesteld.

A. vd Weijenberg

week 5
2.

Collegevoorstel Uitvoeringsprogramma 2020

(locoburg.)
Besloten wordt:

A. vd Weijenberg

Het Uitvoeringsprogramma 2020 Omgevingsdienst IJmond vast
te stellen en het daarbij behorende raadsinformatiedocument
ter kennisname aan de raad te doen toekomen.
3.

Collegeadvies ontwerp vergunning Broekermeerdijk 22

Besloten wordt:

J. Kaars

1. De ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van
een woning in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk op het
perceel Broekermeerdijk 22 in Watergang voor een periode
van zes weken ter inzage te leggen.
2. De ontwerp omgevingsvergunning als definitief te
beschouwen als er geen zienswijzen tegen worden
ingediend.
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No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Planschadeverhaalsovereenkomst Roomeinde 28

Besloten wordt:

J. Kaars

Een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan met
initiatiefnemer van de aanvraag omgevingsvergunning voor het
slopen en realiseren van een nieuwe woning met bijgebouw (Z2020-004).
5.

Ontwerpbestemmingsplan Zuiderwouder Dorpsstraat 60

Besloten wordt:

J. Kaars

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
‘Zuiderwoude – Zuiderwouder Dorpsstraat 60’ als vervat in
het GML-bestand:
NL.IMRO.0852.BPKZUzuiderwd60019-on01.
2. In te stemmen met het gebruik van de papieren versie om
het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen.
3. Als ondergrond van het ontwerpbestemmingsplan gebruik
te maken van de GBKN van april 2018.
4. Een ontwerpvaststellingsbesluit te nemen.
5. De verwerking van de zienswijzen en de voorbereiding van
de besluitvorming over de zienswijzen over te laten aan het
college.
6. Geen exploitatieplan vast te stellen.
6.

Aanwijzing digitale archiefbewaarplaats Waterlands

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

In te stemmen met het aanwijzingsbesluit digitale
archiefbewaarplaats Waterlands Archief te Purmerend.
7.

Stimuleringssubsidie 2019/2020

Besloten wordt:

B. ten Have

1. De subsidieaanvraag van de Eilandraad ten bedrage van
€ 2.500,-- te honoreren.
2. De subsidieaanvraag van de Christelijke Oranjevereniging
ten bedrage van € 2.500,-- te honoreren.
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No.
8.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Digitalisering van fysieke bouwvergunningen

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

In te stemmen met het besluit om over te gaan tot vervanging
door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden
die op grond van de selectielijst voor archiefbescheiden van
gemeentelijke en intergemeentelijke organen vervangen mogen
worden.
9.

Verlenging mandatering vergunningverlening en toezicht

Besloten wordt:

A. vd. Weijenberg

Markermeerdijken

1. Mandaatbesluit van 23 juli 2019 aan de Omgevingsdienst

(locoburg.)

Noordzeekanaalgebied voor de uitvoering van VTH taken
voor het project Markermeerdijken, overeenkomstig het
Mandaat-besluit Markermeerdijk Omgevingsdienst
Noordzeekanaal-gebied 2019 gemeente Waterland te
verlengen tot 1 januari 2021.
2. De richtlijn Bouwlawaai vast te stellen.
3. In het vierde kwartaal 2020 de mandatering te evalueren
waarna besloten kan worden om de mandatering wel of niet
een vervolg te geven.
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