
 
 

  pagina 1 van 3 

BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  23 januari 2018   

   Week     4 

    

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

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 16 januari 2018, 

week 3 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening Besloten wordt: 

1. Met de opmerking op de ontwerpwijziging van de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening in te stemmen. 

2. Met de inhoud van de brief aan Provinciale Staten (bijlage 2) 

in te stemmen. 

3. Met de inhoud van raadsinformatiedocument 343-5 in te 

stemmen (bijlage 3). 

 

J. Kaars 

3. Vast te stellen Nota uiterlijke bouwwerken Waterland 2018 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en conceptraadsbesluit ter vaststelling voor 

te leggen aan de raad. 

 

L. Bromet 

4. Samenwerkingsconvenant RAP Regionaal Administratie Platform Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het Samenwerkingsconvenant Regionaal 

Administratie Platform. 

2. In te stemmen met de Verwerkersovereenkomst RAP regio 

AA en ZA. 

 

J. Kes 
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5. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Broek in Waterland Besloten wordt: 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Met de 3 ambtshalve wijzigingen in te stemmen. 

2. Het bestemmingsplan ‘Broek in Waterland Zuideinde 20-

20A’ als vervat in het GMLbestand: 

NL.IMRO.0852.BPKBRzuide20a017-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 Basisregistratie Grootschalige Topografie 

en Basisregistratie Kadaster (BGT + BRK 2017-05-30). 

3. Met het gebruik van de papieren versie om het 

bestemmingsplan vast te stellen in te stemmen. 

4. Overeenkomstig artikel 6.12 Wro voor het bestemmingsplan 

‘Broek in Waterland Zuideinde 20-20A’ geen exploitatieplan 

vast te stellen. 

5. Het bestemmingsplan met het vaststellingsbesluit voor een 

periode van 6 weken ter visie te leggen met de mogelijkheid 

beroep in te stellen. 

6. De afhandeling van een eventueel ingesteld beroep over te 

laten aan het college. 

 

J. Kaars 

6. Het jaarverslag leerplicht 2016-2017 vaststellen en dit 

jaarverslag met een informatiedocument naar de raad te sturen 

Besloten wordt: 

1. Het jaarverslag leerplicht 2016-2017 (bijlage 2) vast te 

stellen. 

2. De raad via bijgevoegd raadsinformatiedocument (bijlage 1) 

te informeren en het jaarverslag ter kennisname naar de 

raad te sturen. 

 

G. Bekhuis 
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7. Collegeadvies aanbesteding realisatie pin- en toiletgebouw 

Marken 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het in de markt zetten van de offerte-

aanvraag voor de aanbesteding van de realisatie van het 

pin- en toiletgebouw op Marken. 

2. In te stemmen met het gunnen van de opdracht aan de 

inschrijver met de laagste prijs, mits de aanneemsom binnen 

het beschikbaar gestelde budget valt. 

3. De opdrachtverstrekking te mandateren aan het afdelings-

hoofd van Openbare Werken. 

 

L. Bromet 

8. Nota van wijzigingen APV Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de nota van wijzigingen met betrekking 

tot het vaststellen van de verordening tot wijzigen van de 

Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010. 

2. In te stemmen met het doorsturen van de nota van 

wijzigingen naar de raad voor het vaststellen van de 

verordening tot wijzigen van de Algemene Plaatselijke 

Verordening Waterland 2010. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

 


