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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 4 juli 2017     

   Week    week  27       

    

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

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 4 juli 2017,  

week 27 

 

Vastgesteld. L. Bromet 

2. Paraplubestemmingsplan Waterland 2018 Besloten wordt: 

1.  Met het opstarten van het Paraplubestemmingsplan 

     Waterland 2018 in te stemmen; 

2.  Met de inhoud van het raadsinformatiedocument 363-1 in  

     te stemmen; 

3.  Van de conceptofferte-aanvraag Paraplubestemmingsplan 

     Waterland 2018 (bijlage 2 tot en met 2f) kennis te nemen. 

 

J. van der Hoeven 

3. Voortgang renovatie De Blauwe Ster Besloten wordt: 

1.  De (extra) kosten van € 3.958,- die zijn gemoeid met de  

     huurverlenging van 'De Regenboog' (maand oktober) te     

     dekken uit de post college onvoorzien.  

2.  Basisschool De Verwondering de locatie van De Regenboog  

     aan te bieden tot uiterlijk 

     18 oktober 2017, en daarna de locatie van de voormalige  

     Willem de Zwijgerschool aan te bieden. 

3.  Bijgevoegd raadsinformatiedocument aan de gemeenteraad  

     te sturen. 

G. Bekhuis 
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4. Jaarverslag 2016 ODIJ Besloten wordt: 

Het jaarverslag van de Omgevingsdienst IJmond 2016 vast te 

stellen en ter kennisname aan de gemeenteraad te doen 

toekomen. 

 

L. Bromet 

5. Intentieovereenkomst overname wegen Besloten wordt: 

1.  Een intentieovereenkomst aan te gaan met het  

     hoogheemraadschap Hollands 

     Noorderkwartier voor een mogelijke wegenoverdracht. 

2.  Wethouder drs. L. Bromet volmacht te verlenen om de  

     intentieovereenkomst voor wegenoverdracht te  

     ondertekenen en kleine wijzigingen aan te brengen. 

 

L. Bromet 

6. Toezichtinformatie Kinderopvang Waterland in 2016 Besloten wordt: 

1.  De toezichtinformatie Kinderopvang Waterland in 2016 vast  

     te stellen en deze via www.waarstaatjegemeente.nl aan te  

     bieden aan de Inspectie van het Onderwijs. 

2.  Deze informatie eveneens ter kennisname aan te bieden aan 

     de gemeenteraad met het bijbehorende  

     raadsinformatiedocument. 

3.  Met de publicatie van de toezichtinformatie op  

     www.waarstaatjegemeente.nl in te stemmen. 

 

J. Kes 

 


