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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 8 mei 2017    

   Week    19     

    

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

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 8 mei 2017 

 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Beleidsregels koek en zopie gemeente Waterland 2017 Besloten wordt: 
1. Beleidsregels koek en zopie gemeente Waterland 2017 vast  
    te stellen. 
2. De beleidsregels koek en zopie gemeente Waterland  
    winterperiode 2016-2017 in te trekken. 
3. Met het raadsinformatiedocument inzake vaststelling  
    Beleidsregels koek en zopie gemeente Waterland 2017 in te  
    stemmen.  

 

 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Jaarstukken 2016 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de Jaarstukken 2016. 
2. In te stemmen met het raadsvoorstel en het raadsbesluit met 

betrekking tot de Jaarstukken 2016. 
3. Het document baten en lasten jaarrekening 2016 op 
    productniveau vast te stellen 

 

 

J. Kes 
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4. 1e IBU 2017 Besloten wordt: 

1. Met de 1e IBU 2017 in te stemmen. 

2. Met het bijgevoegd raadsvoorstel en het raadsbesluit met 

betrekking tot de 1e IBU 2017 in te stemmen. 

3. Het document 1e IBU 2017 op taakveldniveau vast te stellen. 

 

 

J. Kes 

5. Voorstel voor fietspad N247 bij Hoogedijk 1 te Katwoude Besloten wordt: 

1. Met het voorstel van de provincie Noord-Holland voor het  

     realiseren van een nieuw fietspad aan de oostzijde van de  

     N247 in te stemmen, waarbij ter hoogte van het  

     bedrijfsperceel Hoogedijk 1 te Katwoude gekozen wordt  

     voor de opzet zoals opgenomen in bijlage 1. 

2. Bereid te zijn de gemeenteraad voor te stellen een stukje  

    grond te verkopen aan de provincie Noord-Holland, nu 

    onderdeel van bedrijfserf Katwoude, dat als compensatie-

grond wordt ingezet voor het bedrijfsperceel Hoogedijk 1 

conform bijlage 1. 

3. De gemeenteraad te informeren over besluitpunten 1 en 2 in  

     een raadsinformatiedocument. 

4. De provincie Noord-Holland en de eigenaren van het perceel  

     Hoogedijk 1 te Katwoude schriftelijk te informeren over 

     besluitpunten 1 en 2 conform bijlagen 4 en 5. 

 

 

J. Kes 
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6. 
Vooroverleg Oosterweg M19 Purmer  

Besloten wordt: 

1. Aan het bouwen van een stolpwoning op het perceel  

    Oosterweg M19 in de Purmer geen medewerking te verlenen. 

2. Aan het bouwen van een nieuw hoofdgebouw voor twee  

    woningen wel medewerking te verlenen. 

3. Een overeenkomst aan te gaan met de aanvrager, waarin  

    wordt geregeld dat de aanvrager de kosten draagt die    

    noodzakelijk zijn voor de te voeren procedure en eventuele  

    planschade.  

4. De raad actief te informeren. 

 

J. van der Hoeven 

9. Actieprogramma Metropolitaan Landschap Besloten wordt onder verwijzing naar het besluit van het 

college d.d. 25 april 2017 in te stemmen met bijgevoegd 

raadsinformatiedocument. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

 


