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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 14 augustus 2018    

   Week    33 

    

Aanwezig: L. Kroon, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, T. van den Berg 

Afwezig:   A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 7 augustus 2018,  

week 32 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Beslissing op bezwaar Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift tegen de weigering omgevings-

vergunning voor het schilderen van een rijksmonument aan 

de Laan 38, 40-42 in Broek in Waterland ontvankelijk maar 

ongegrond te verklaren. 

2. Het advies van de Adviescommissie voor bezwaarschriften 

Waterland, inhoudende het gegrond verklaren van de 

bezwaren en de omgevingsvergunning te verlenen, niet over 

te nemen. 

3. Het bestreden besluit in stand te laten, met aanvulling van 

de motivering. 

 

A. van de 

Weijenberg 

3. Beslissing op bezwaar inzake milieuovertredingen Besloten wordt: 

Het bezwaarschrift ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te 

verklaren, het primaire besluit nader te motiveren en verder 

ongewijzigd in stand te laten en het verzoek tot vergoeding 

van proceskosten af te wijzen. 

 

A. van de 

Weijenberg 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

4. Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek 

Waterland 

Besloten wordt: 

1. Onder de voorwaarde dat de raad hiervoor toestemming 

verleent, in te stemmen met de gewijzigde 

Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland 

(hierna: GR GGD). 

2. De raad toestemming te vragen tot het wijzigen van de GR 

GGD conform bijgevoegd raadsvoorstel. 

3. De portefeuillehouder/het AB-lid het verzoek te laten 

inbrengen in het AB om het proces op te starten tot 

integrale juridische en inhoudelijke toetsing en aanpassing 

van de GR aan de gewijzigde rol van de GGD in het sociaal 

domein. 

 

T. van Nieuwkerk 

5. Ontwerp-programmabegroting WA 2019 Besloten wordt: 

1. De programmaverantwoording 2017 ISW/Waterlands Archief 

en het KPI-verslag overgebrachte archieven 2017 voor 

kennisgeving aan te nemen en via ingekomen stukken ter 

kennis brengen van de raad. 

2. Met het raadsvoorstel in te stemmen waarin een positieve 

zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting 2019 

Waterlands Archief wordt gegeven. 

 

T. van Nieuwkerk 

 


