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BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders

Vergadering gehouden op 12 juli 2022
Week 28

Aanwezig: M. van der Weele, T. van Nieuwkerk, A. van de Weijenberg, H. Scheepstra, R. Wolters en E. Dijk

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 5 juli 2022, 

week 27
Ongewijzigd vastgesteld. M. van der Weele

2. Aanwijzing lokale publieke media instelling Besloten wordt:
1. Het concept raadsvoorstel en besluit met betrekking tot
     het aanwijzen van Omroep PIM als lokale publieke  
     media-instelling toe te zenden aan de raad.
2. Burgemeester Van der Weele te machtigen onder-

geschikte wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken.

M. van der Weele 17353-2022

3. Ontwerp wijzigingsplan Zeedijk 3, Uitdam Besloten wordt:
1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Uitdam-Zeedijk 3’, als vervat 

in het GML-bestand: NL.IMRO.0852.BWKUIzeedijk3022-
on01, vast te stellen.

2. In te stemmen met het gebruik van de papieren versie 
om het wijzigingsplan vast te stellen.

3. Gebruik te maken van de BGT van 14 juni 2021 als 
ondergrond.

4. Het ontwerpwijzigingsplan ter inzage te leggen.

T. van Nieuwkerk 21714-2022



pagina 2 van 2

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer
4. Plan van aanpak archiefproblematiek Besloten wordt:

1. In te stemmen met het Plan van Aanpak Archief-
problematiek.

2. Deze voor 15 juli 2022 in te dienen bij de Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland.

T. van Nieuwkerk 21814-2022

5. Beslissing op bezwaar Broerkermeerdijk, Broek in 
Waterland

Besloten wordt:
1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

vergunning voor het realiseren van een veestal op het 
adres Broekermeerdijk 27 te Broek in Waterland 
ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.

2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-
schriften Waterland over te nemen.

3. Het bestreden besluit in stand te laten.

T. van Nieuwkerk 21789-2022

6. Administratief beroep Besloten wordt:
1. Het beroep ontvankelijk te verklaren. 
2. Het beroep ongegrond te verklaren. 
3. Het bestreden besluit in stand te houden. 
4. Bijzondere bijstand te verlenen voor de facturen van de 

Wooncompagnie en het verhuisbedrijf.

R. Wolters 21025-2022


