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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 17 januari 2017    

   Week    3   

    

Aanwezig: L. Bromet, G. Bekhuis, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 

Afwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 10 januari 2017, 

week 2 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Bromet 

2. Plan van Aanpak en samenwerkingsovereenkomst Kebo Besloten wordt: 

1. Akkoord te gaan met voorgestelde Plan van Aanpak. 

2. Akkoord te gaan met het concept samenwerkings-

overeenkomst (SOK) met de ontwikkelaar. 

3. Wethouder Van der Hoeven te machtigen voor het 

aanbrengen van ondergeschikte wijzigingen in de samen-

werkingsovereenkomst voor de locatie Eilandweg 23-25 te 

Broek in Waterland. 

4. De voormalige brandweerkazerne mee te nemen in deze 

ontwikkeling. 

5. In te stemmen met het bijbehorende concept raads-

informatiedocument. 

 

J. van der Hoeven 

3.  Wijziging CAR-UWO ivm collectieve zorgverzekering Besloten wordt vast te stellen de navolgende wijziging van de 

CAR-UWO gemeente Waterland conform ECWGO/U201601499 

Lbr:16/089 CvA/LOGA 16/20. 

 

L. Wagenaar-Kroon 
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4. Wijziging CAR_UWO ivm toepassing hst 3 op brandweerpersoneel Besloten wordt vast te stellen de navolgende wijziging van de 

CAR-UWO gemeente Waterland conform ECWGO/U201502099 

Lbr.16/061 CvA/LOGA 16/15. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

5. CAR-UWO wijzigingen als gevolg van invoering IKB Besloten wordt vast te stellen de navolgende wijziging van de 

CAR-UWO gemeente Waterland conform ECWGO/U201601310 

Lbr. 16/083 CvA/LOGA: 16/19. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

6. Gevolgen doorbraak Bukdijk voor KNRM Besloten wordt de gevolgen van de doorbraak van de Bukdijk 

voor de KNRM door te sturen aan de raad via bijgaand 

antwoord op raadstoezegging 124. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

7. Vestigen recht van opstal transformatorstation nabij Eilandweg 

27 te Broek in Waterland 

Besloten wordt: 

1. Recht van opstal ten behoeve van het nog te plaatsen 

transformatorstation nabij Eilandweg 27 te Broek in Waterland 

te vestigen. 

2. Bijgevoegde conceptovereenkomst betreffende de vestiging 

van het recht van opstal aan te gaan. 

3. De gemeenteraad te informeren over het vorenstaande door 

middel van het bijgesloten raadsinformatiedocument. 

 

J. Kes 

8. Raadsinformatiedocument aangaande Omroep PIM Besloten wordt het bijgevoegde raadsinformatiedocument 

aangaande Omroep PIM aan de gemeenteraad te sturen. 

 

J. Kes 
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9. Stopzetten project Nederland leeft met water - kunstwerk 

waterstandzuilen 

Besloten wordt: 

1. Het project ‘Nederland leeft met water’, het realiseren van 

een kunstwerk met betrekking tot het leven onder NAP-niveau, 

stop te zetten. 

2. Ervan kennis te nemen dat de andere initiatiefnemers dit ook 

hebben besloten. 

3. Kennis te nemen van bijgaand raadsinformatiedocument 

waarin de stopzetting wordt kenbaar gemaakt. 

 

G. Bekhuis 

10. Raadsinformatie plan van aanpak taakstelling vergunninghouders Besloten wordt de raad te informeren over het plan van aanpak 

om de taakstelling op grond van de Huisvestingwet 2014 te 

volbrengen. 

 

J. Kes 

11. Instemmen met het inbrengen van raadsinformatie document in 

de raad Opvang zwerfdieren 

Besloten wordt in te stemmen met het raadsinformatie-

document over de wijziging van de opvang van zwerfdieren per 

1 januari 2017. 

 

L. Bromet 

12. Fuik 47 beslissing op bezwaar Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

vergunning voor de uitbreiding van het woonhuis op het adres 

Fuik 47 in Monnickendam 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. 

 

J. van der Hoeven 

    
    


