BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

26 januari 2021

Week

4

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

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 19 januari

Ongewijzigd vastgesteld.

K.S. Heldoorn

Verzoek om vooroverleg en aangaan planschade-

Besloten wordt:

J. Kaars

overeenkomst Laan 8, Broek in Waterland

1. Aan de afwijking van het bestemmingsplan t.b.v. het

Zaaknummer

2021, week 3
2.

aan de achtergevel uitbreiden van het woonhuis aan de
Laan 8 in Broek in Waterland medewerking te verlenen,
onder de volgende voorwaarden:
a. Dat het plan wordt aangepast conform het welstandsadvies van 9 november 2020. Dit houdt in dat
de achtergevel niet verder naar achter mag worden
verplaatst dan het voorlaatste raamkozijn van het
belendende pand op Laan 6; dit is niet verder dan
3,5 meter in plaats van de gevraagde 4,0m;
b. Dat er voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning een planschadeovereenkomst is
afgesloten met de gemeente Waterland en de
verzoeker.
2. Een planschadeovereenkomst aan te gaan met de
initiatiefnemer voor het aan de achtergevel uitbreiden
van het woonhuis aan de Laan 8 in Broek in Waterland.
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Verzoek om vooroverleg en aangaan planschade-

Besloten wordt:

J. Kaars

1387-2021

overeenkomst Molengouw 16, Broek in Waterland

1. Aan de afwijking van het bestemmingsplan t.b.v. het

A. vd Weijenberg

26849-2020

slopen van de bestaande woning en berging en het
realiseren van een nieuwe woning met berging op het
adres Molengouw 16 in Broek in Waterland medewerking te verlenen, onder de volgende voorwaarden:
a. Dat de berging binnen de bestemming ‘Wonen – 1’
wordt geplaatst. Op de gronden met de bestemming
‘Tuin’ mag namelijk niet worden gebouwd;
b. Dat ten behoeve van de woning een nadere onderbouwing moet worden aangeleverd waaruit blijkt
dat de bebouwing stedenbouwkundig wordt ingepast en voor de bouwhoogte aangesloten wordt op
de directe omgeving;
c. Dat er voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning een planschade-overeenkomst wordt
afgesloten met de gemeente Waterland en u, de
verzoeker;
d. Dat u bij de aanvraag omgevingsvergunning een
archeologisch bureauonderzoek indient.
2. Een planschadeovereenkomst aan te gaan met de
initiatiefnemer voor het slopen van de bestaande
woning en berging en het bouwen van een nieuwe
woning en berging aan de Molengouw 16 in Broek in
Waterland.
4.

Contract RKN

Besloten wordt:
In te stemmen met het afsluiten van een publiek-publieke
overeenkomst tussen Regie Kunststoffen Nederland BV
(RKN) en gemeente Waterland.
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No.
5.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Woonvisie Waterland 2025

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1594-2021

A. vd Weijenberg

1962-2021

1. Met de concept Woonvisie Waterland 2025 in te
stemmen.
2. De gemeenteraad voor te stellen de Woonvisie
Waterland vast te stellen en als uitgangspunt te
hanteren voor de prestatieafspraken met de
woningcorporaties.
3. Wethouder Van Nieuwkerk te machtigen om ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel.
6.

Machtigingsbesluit belastingdienst aan gemeente

Besloten wordt:

Waterland om contact op te nemen met gedupeerde

1. De machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om

inwoners van de kinderopvangtoeslagaffaire

gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire voor instemming aan te
nemen.
2. De ondertekening van de verwerkersovereenkomst en
de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de
Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen voor
instemming aan te nemen.
3. De raad te informeren via het raadsinformatiedocument.
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