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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 8 augustus 2017     

   Week    32      

    

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

Afwezig  :  L. Wagenaar-Kroon,  L. Bromet 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 1 augustus 2017, 

Week 31 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Plan van aanpak implementatie Omgevingswet Besloten wordt: 

1. Het 'Plan van aanpak implementatie Omgevingswet' vast te   

   stellen. 

2. Wethouder J. van der Hoeven aan te wijzen als bestuurlijk  

   trekker van dit traject. 

3. Het raadsinformatiedocument inzake het plan van aanpak 

ter  

   kennisname naar de raad te doen toekomen. 

 

J. van der Hoeven 

3. Regionale projectopdracht toezicht en aanwijzen toezichthouders Besloten wordt: 

1. Akkoord te gaan met het verlenen van de projectopdracht    

   Wmo Toezicht aan de GGD Zaanstreek-Waterland. 

2. Toezichthouders Wmo aan te wijzen bij de GGD Zaanstreek-  

   Waterland overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit. 

3. Het besluit van 30 december 2014 tot aanwijzing van het  

   afdelingshoofd Zorg en Welzijn als toezichthouder Wmo in te   

   trekken. 

 

J. Kes 
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4. Aanbesteding prestatiecontract Civiele kunstwerken Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het nationaal niet-openbaar aanbesteden    

   van het nieuwe prestatiecontract onderhoud civiele  

   kunstwerken 2018-2025. 

2. In te stemmen met het publiceren van de selectieleidraad 

voor  

   de voorselectie van de inschrijvers voor de aanbesteding. 

3. In te stemmen met het communiceren van de  

   selectiebeslissing. 

 

L. Bromet 

5. Verzoek om theetuin op adres Broekermeerdijk 21 te  Broek in 

Waterland 

Besloten wordt: 

1. Aan het realiseren van een theetuin op het perceel  

   Broekermeerdijk 21 te Broek in Waterland planologische  

   medewerking te verlenen door een tijdelijke vergunning te  

   verlenen voor ten hoogste 10 jaar door toepassing van artikel  

   2.12, lid 1 onder a, sub b van de Wabo; 

2. Een planschadeverhaalovereenkomst te sluiten met de  

   aanvrager waarin wordt geregeld dat de aanvrager 

aansprakelijk  

   is voor eventuele planschade; 

3. Een exploitatievergunning op grond van artikel 2:28a  

   Algemene Plaatselijke Verordening af te geven. 

 

J. van der Hoeven 

6. Provinciaal meerjarenprogramma groen 2018-2022 Besloten wordt: 

1. Conform bijgevoegd concept reactie aan Gedeputeerde 

Staten  

   van Noord-Holland verzoeken de mogelijkheid voor het  

   realiseren van zowel een Oeverzwaluwwand als een  

   IJsvogelwand aan de Bukdijk in de gemeente Waterland in het  

   provinciaal Meerjarenprogramma Groen op te nemen. 

 

J. van der Hoeven 
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7. Nadere overweging vooroverleg Overleek 6 Monnickendam Besloten wordt: 

1. Het standpunt te houden om geen medewerking te verlenen  

   aan het verzoek om vooroverleg voor het aanleggen van een  

   passantensteiger, twee dammen, brug, verhard pad en  

   waterberging op het weiland tegenover Overleek 6 te  

   Monnickendam. 

 

J. van der Hoeven 

8. Vestiging zekerheidshypotheek ten behoeve van 

zekerheidstelling uitvoering samenwerkingsovereenkomst 

tijdelijke voorzieningen Galgeriet 

Besloten wordt: 

1. De zekerheidshypotheek ten laste van Hoorne Vastgoed  

   Ontwikkeling B.V. te vestigen ten behoeve van de nakoming  

   van de verplichtingen van Hoorne Vastgoed Ontwikkeling B.V.  

   uit hoofde van de gesloten samenwerkingsovereenkomst  

   tijdelijke voorzieningen Galgeriet (zie bijlage1). 

 

J. van der Hoeven 

9. Uitvoeringsbesluit lozen percolaatwater van voormalige vuilstort 

Overleek op oppervlaktewater 

Besloten wordt: 

Het uitvoeringsbesluit inzake het lozen van percolaatwater van 

de voormalige vuilstort Overleek op het oppervlaktewater terug 

te draaien. 

 

L. Bromet/ 

L. Wagenaar-Kroon 

 


