BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

4 april 2017

Week

14

Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel

No.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 28 maart 2017,

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Wagenaar-Kroon

Besloten wordt bijgevoegde raadsvoorstel en conceptbesluit

J. Kes

week 13
2.

Aanwijzen Stichting PIM als lokale publieke media instelling

met betrekking tot het aanwijzen van Stichting PIM als lokale
publieke media-instelling toe te zenden aan de raad.
3.

Bekostigingsplicht Stichting PIM

Besloten wordt:

J. Kes

1. Kennis te nemen van de mogelijkheden om de bekostigingsplicht voor 2017 vast te stellen.
2. Een bekostigingsplicht vast te stellen van € 16.541,80 welke
is vastgesteld aan de hand van het aantal woonruimten.
4.

Algemeen machtigingsbesluit optreden in rechtsgedingen 2017

Besloten wordt het algemeen machtigingsbesluit optreden in
rechtsgedingen 2017 vast te stellen.
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L. Wagenaar-Kroon

No.
5.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Onkruidbestrijding

Besloten wordt:

L. Bromet

1. In afwijking van het inkoopbeleid en het bindende advies van
inkoop enkelvoudig onderhands opdracht te verlenen aan de
firma Lodder voor de onkruidbestrijding op de verhardingen
in 2017.
2. De evaluatie onkruidbestrijding 2016 ter kennisname aan te
bieden aan de gemeenteraad.
6.

Beleidsregels hondenuitlaatservices

Besloten wordt:

G. Bekhuis

1. De bijgaande beleidsregels hondenuitlaatservices gemeente
Waterland 2017 vast te stellen.
2. De raad voor te stellen om de legesverordening te wijzigen
in lijn met de beleidsregels hondenuitlaatservices gemeente
Waterland 2017.
7.

Beslissing op bezwaar Oude Zijds Burgwal 20B Monnickendam

Besloten wordt:

J. van der Hoeven

1. De bezwaarschriften tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk
op het adres Oude Zijds Burgwal 20B te Monnickendam
ontvankelijk maar, op één bezwaargrond na, ongegrond te
verklaren.
2. Het bezwaar betreffende het overhellen van de daklijst met 4
cm over de erfgrens gegrond te verklaren.
3. Aan de omgevingsvergunning de voorwaarde te verbinden
dat gebouwd wordt geheel binnen de erfgrens.
4. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland niet over te nemen voor wat betreft de ‘extra’
afwijking van het bestemmingsplan maar wel over te nemen
voor wat betreft de inhoudelijke behandeling van de
bezwaren.
5. Het bestreden besluit in stand te laten.
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No.
8.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Instemmen met de gewijzigde begroting 2017 en ontwerp-

Besloten wordt het raadsvoorstel waarin wij de gemeenteraad

L. Bromet

begroting 2018 Baanstede

vragen een positieve zienswijze in te dienen op de gewijzigde
begroting 2017 en ontwerpbegroting 2018 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) voor besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.

9.

Verzoek om vooroverleg Overleek 6 Monnickendam

Besloten wordt geen medewerking te verlenen aan het verzoek

J. van der Hoeven

om vooroverleg voor het aanleggen van een passantensteiger,
twee dammen, brug, verhard pad en waterberging op het
weiland tegenover Overleek 6 te Monnickendam.
10.

Wijziging CAR_UWO jaarlijkse indexatie verplaatsingkosten-

Besloten wordt de bedragen die gelden per 1 januari 2017 in

regeling verhuisplichtige ambtenaren

de CAR-UWO gemeente Waterland m.b.t. de verplaatsingskos-

L. Wagenaar-Kroon

tenregeling verhuisplichtige ambtenaren vast te stellen
conform ECWGO/U201700198 Lbr: 17/016 CvA/LOGA 17/05.
11.

Wijziging CAR-UWO FLO overgangsrecht 2017

Besloten wordt de wijzigingen per 1 januari 2017 in de CAR-

L. Wagenaar-Kroon

UWO gemeente Waterland met betrekking tot de leeftijdsafhankelijke factoren binnen het FLO-overgangsrecht vast te
stellen, conform ECWGO/U201700191 Lbr: 17/015 CvA/LOGA
17/04.
12.

Huisvesting vergunninghouders in Lakeland Hotel

Besloten wordt:

J. Kes

1. Een budget van € 15.000,- uit college onvoorzien beschikbaar te stellen voor verbouwingswerkzaamheden in het
Lakeland Hotel, teneinde kamers geschikt te maken voor
huisvesting vergunninghouders.
2. Het afdelingshoofd Zorg en Welzijn te mandateren de
opdracht tot verbouwing te verstrekken aan een aannemer.
3. De raad te informeren middels bijgaand raadsinformatiedocument.
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