BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

9 juni 2020

Week

24

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

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 2 juni 2020,

Ongewijzigd vastgesteld.

K.S. Heldoorn

Besloten wordt:

A. vd. Weijenberg

week 23
2.

Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek om handhaving
Dorpsstraat 52, Watergang

1. Het bezwaar tegen de afwijzing om handhavend op te
treden ontvankelijk en gegrond te verklaren en het
bestreden besluit te herroepen.
2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland gedeeltelijk niet over te nemen.
3. Vooraankondiging last onder dwangsom te verzenden
aan overtreder.
4. Voornemen tot toekenning van schadevergoeding aan
overtreder.
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Planschadeovereenkomst Fluwelen Burgwal 14, Monnickendam

Besloten wordt:

J. Kaars

1. Een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan met
initiatiefnemer van de aanvraag omgevingsvergunning
voor het geheel vernieuwen en vergroten van een
aanbouw aan de achterkant van het woonhuis op het
perceel Fluwelen Burgwal 14 in Monnickendam.
2. In te stemmen met het verzoek van de initiatiefnemer
om een planschade risicoanalyse achterwege te laten.
4.

Beslissing op bezwaar invorderingsbeschikking Lake Land Hotel,
Monnickendam

Besloten wordt:

A. vd. Weijenberg

1. Het bezwaar tegen invorderingsbeschikking ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.
2.

Het advies van de Adviescommissie voor de
bezwaarschriften Waterland niet over te nemen.

3. Het bestreden besluit in stand te laten.
5.

Interbestuurlijk Programma Vitaal platteland Amsterdam

Besloten wordt:

Wetlands

In te stemmen met het afzien van de ondertekening van de

B.J. ten Have

Samenwerkingsovereenkomst Interbestuurlijk Programma
Vitaal Platteland “Amsterdam Wetlands”.
6.

Zelfevaluatie procedures Kwaliteit en Adresonderzoek

Besloten wordt:

K.S. Heldoorn

1. De procedures Kwaliteit en Adresonderzoek ten
behoeve van het Handboek Beveiligingsprocedures vast
te stellen.
2. Kennis te nemen van de zelfevaluatie.
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