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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 30 januari 2018    

   Week    5 

    

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

Afwezig:    L. Wagenaar-Kroon 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 23 januari 2018, 

week 4 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Samenwerkingsovereenkomst woningbouwproject Buurterstraat 2 

te Marken 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het aangaan van de samenwerkings-

overeenkomst ten behoeve van de realisatie van 8 apparte-

menten op de woningbouwlocatie Buurterstraat 2 op 

Marken. 

2. Wethouder Kaars te machtigingen tot het doen van 

ondergeschikte wijzigingen in de overeenkomst. 

3. Over te gaan tot een feestelijke ondertekening van de 

overeenkomst, waarbij wethouder Kaars wordt gemachtigd 

de overeenkomst te ondertekenen. 

 

J. Kaars 

3. Vaststellen bestemmingsplan Broek in Waterland Drs J. van 

Disweg 

Besloten wordt: 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. geen milieueffectrapport (MER) op te stellen voor de bouw 

van 15 woningen in Broek in Waterland aan de Drs. J.van 

Disweg; 

 

J. Kaars 
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3. Vervolg Vaststellen bestemmingsplan Broek in Waterland Drs J. 

van Disweg 

2. het genomen besluit genoemd onder 1 overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 7.17 van de Wet milieubeheer en de 

Algemene wet bestuursrecht ter visie te leggen; 

3. met de beantwoording van de zienswijzen zoals is weerge-

geven in de “Zienswijzennotitie bestemmingsplan Broek in 

Waterland Drs. J.van Disweg” in te stemmen; 

4. kennis te nemen van het globale overzicht van alle 

wijzigingen welke zijn verwerkt in het gewijzigd vast te 

stellen bestemmingsplan; 

5. het bestemmingsplan ‘Broek in Waterland Drs. J.van Disweg’ 

(GML-bestand: NL.IMRO.0852.BPKBRdisweg2016-va01) met 

bijbehorende bestanden gewijzigd ten opzichte van het 

ontwerp vast te stellen, waarbij voor de locatie van de 

geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een  

    ondergrond die ontleend is aan de BGT en DKK (versie  

    30 mei 2017); 

6. met het gebruik van de papieren versie om het 

bestemmingsplan vast te stellen in te stemmen; 

7. overeenkomstig artikel 6.12 Wro voor het bestemmingsplan 

‘Broek in Waterland Drs. J.van Disweg’ geen exploitatieplan 

vast te stellen; 

8. het bestemmingsplan met het vaststellingsbesluit voor een 

periode van 6 weken ter visie te leggen met de mogelijkheid 

beroep in te stellen, waarbij het regime van de Crisis- en 

Herstelwet van toepassing is; 

9. de afhandeling van een eventueel ingesteld beroep over te 

laten aan het college. 

 

J. Kaars 
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4. Allonge op exploitatieovereenkomst met RK Parochie Heilige 

Franciscus t.b.v. woningbouw Sebastianus Ilpendam 

 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de allonge op de exploitatieovereen-

komst Sebastianusschool te Ilpendam met de RK Parochie 

Heilige Franciscus. 

2. De portefeuillehouder te machtigen om – indien nodig – 

ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de 

overeenkomsten. 

3. Formele ondertekening van de allonge op de exploitatie-

overeenkomst te laten voorbereiden. 

 

J. Kaars 

5. Beheersverordening begraafplaatsen Waterland 2018 Besloten wordt: 

1. In te stemmen de wijziging van de Beheersverordening 

gemeentelijke begraafplaatsen Waterland 2012. 

2. De onder 1 benoemde Beheersverordening gemeentelijke 

begraafplaatsen Waterland 2012 middels het raadsvoorstel 

ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

L. Bromet 

6. Evaluatie bibliotheekdiensten Karmac en advisering toekomst 

bibliotheekdiensten 

Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de notitie ‘evaluatie bibliotheek-

diensten 2014 – 2017’ inclusief bijlagen. 

2. Kennis te nemen van de verschillende scenario’s die 

mogelijk zijn voor het toekomstig bibliotheekwerk in 

bovengenoemde notitie. 

 

J. Kes 

 


