BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

6 april 2021

Week

14

Aanwezig: M.C. van der Weele, 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 23 maart

Ongewijzigd vastgesteld.

M.C. van der Weele

Besloten wordt:

J. Kaars

Zaaknummer

2021, week 12
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 30 maart
2021, week 13
2.

Verhoging krediet voor brede school Havenrakkers

In te stemmen met de raadsstukken en de gemeenteraad
voor te stellen om:
1. Het krediet voor de bouw van de brede school De
Havenrakkers met € 658.485,- te verhogen naar
€ 5.815.896,- (incl. BTW).
2. Het budget voor de tijdelijke huisvesting met
€ 85.150,- te verhogen naar € 622.545,- (incl. BTW).
3. Een nieuwe subsidiebeschikking af te geven aan SPOOR
voor de bouw van de brede school en het verzorgen
van tijdelijke huisvesting gedurende de bouw.
4. Wethouder Kaars wordt gemachtigd om ondergeschikte
wijzigingen aan te brengen in de raadsstukken.
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Zaaknummer

Reactiebrief op brief provincie 'Verzoek om perspectief

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk/

10452-2021

op samenwerking in de regio'

In te stemmen met het raadsvoorstel en concept-

M.C. van der Weele

raadsbesluit waarin een reactie wordt voorgesteld op de
brief van de provincie met als onderwerp ‘Verzoek om
perspectief op samenwerking in de regio’.
4.

Beslissing op bezwaar Lagedijk 14 Katwoude

Besloten wordt:

J. Kaars

10810-2021

A. vd Weijenberg

10058-2021

1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een woonhuis en
herbouwen van een bijgebouw op het adres Lagedijk
14 te Katwoude 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.
5.

Duurzaamheidsfonds

Besloten wordt:
1. In te stemmen met de ‘Uitvoeringsregeling
duurzaamheidsfonds bestaande woningen Waterland
2021-2025’ (bijlage 1) met de daarbij behorende
‘maatregelenlijst duurzaamheidsfonds 2021-2025’.
2. De raad met het raadsinformatiedocument (inclusief
bijlagen) inzake duurzaamheidsfonds te informeren.
3. Wethouder Van de Weijenberg wordt gemachtigd
ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in het
raadsinformatiedocument.
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