BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op
Week

27 juni 2022
26

Aanwezig: M.C. van der Weele, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, Th. Van Eijk, H. Boland en E. Dijk

No.
1.

2.

Onderwerp
Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 21 juni
2022, week 25

Besluit
Ongewijzigd vastgesteld.

Portefeuillehouder
M.C. van der Weele

Zaaknummer

Het realiseren van 6 woningen in een bestaand gebouw
Kruisbaakweg 6 Marken

Besloten wordt:

T. van Eijk

20191-2022

1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het
realiseren van 6 woningen aan de Kruisbaakweg
6 te Marken ter inzage te leggen;
2. De gemeenteraad te vragen een ontwerp
verklaring van geen bedenkingen te verlenen;
3. De ontwerp-omgevingsvergunning als definitief
te beschouwen als er geen zienswijzen tegen
worden ingediend;
4. Het bijgevoegde ontwerpbesluit hogere waarde
Wet geluidhinder vast te stellen en conform het
bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht gedurende 6 weken ter inzage te
leggen;
5. Het ontwerpbesluit hogere waarde Wet
geluidhinder als definitief te beschouwen als er
geen zienswijzen worden ingediend;
6. Een exploitatie- tevens planschadeovereenkomst
aan te gaan zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2en
6 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro).
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No.
3.

Onderwerp
Beslissing op bezwaarschriften aangaande perceel
Wagenweg 2 Katwoude

Besluit
Besloten wordt:

Portefeuillehouder
Zaaknummer
A. van de Weijenberg 18156-2022

1. Het advies van de Adviescommissie voor de
bezwaarschriften Waterland over te nemen.
2. De bezwaarschriften tegen de last onder
dwangsommen ontvankelijk, maar ongegrond te
verklaren.
3. De bestreden besluiten in stand te laten.
4.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Landsmeer
uitvoering Werk en Inkomen en Wet Inburgering

Besloten wordt:
A. van de Weijenberg 813-2021
1. De samenwerkingsovereenkomst Waterland en
Landsmeer voor de uitvoering van taken op het
terrein van Werk en Inkomen en de Wet
Inburgering vanaf 1 januari 2022 voor akkoord aan
te nemen.
2. De mandaatregeling waarbij Landsmeer aan de
gemeente Waterland de uitvoering van taken op
het terrein van Werk en Inkomen en de Wet
Inburgering mandateert ter kennisname te nemen.
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