Besluitenlijst vergadering van het College van Burgemeester & Wethouders
d.d. 28 augustus 2018 (nr.34)

Aanwezig

Burgemeester Van der Stoel, wethouder Quakernaat en gemeentesecretaris Menting

1

Opening/mededelingen en actualiteiten

2

Onderwerp
Besluit

Besluitenlijst van de B&W-vergadering nr.32 d.d. 7 augustus en nr.33 d.d. 21
augustus 2018
Vast te stellen.
Uitnodigingen

3

4

Onderwerp
Besluit

-

Kennismakingsbijeenkomst Provincie Noord-Holland 4-9-18: burgemeester Van
der Stoel

-

50 jaar samenwerking in de regio Waterland 21-9-18: burgemeester Van der
Stoel

-

Bestuurlijke bijeenkomst wegenoverdracht 20-9-18: wethouder Quakernaat

Subsidies 2018
1. De subsidie voor 2018 te verlenen aan cursusbureau Evean ad €1.397,50
2. De subsidie voor 2018 te verlenen aan Muziekvereniging De Eendracht ad
€3.150 met toepassing van artikel 18 (hardheidsclausule) van de Algemene
subsidie verordening.

5

Onderwerp
Besluit

Voteren kredieten vervanging bruggen 19, 33, 37, 38 en 39
1. Onderstaande kredieten te voteren voor de projecten:
1813 Vervangen brug 33, 37 en 38

€ 85.000

1908 Vervangen brug 39 en 19

€136.000

2. De financiële gevolgen van de verschuiving van de investering in het meerjarig
investeringsplan, van 2019 naar 2018, voor project “1908 Vervangen brug 39 en
e
19”, te laten vaststellen door de gemeenteraad, in de 2 berap 2018.
6

Onderwerp

Besluit

Aanvraag omgevingsvergunning voor een uitbreiding van een bestaande berging
en hier binnen een tweede bedrijfswoning te realiseren bij het agrarische bedrijf
op het perceel Kanaaldijk 102 te Landsmeer
1. De gemeenteraad te verzoeken een ontwerp verklaring van geen bedenkingen
te verlenen;
2. Het vaststellen van het ontwerpbesluit hogere waarde in het kader van de Wet
Geluidshinder;
3. Na ontvangst van de ontwerp verklaring, deze tezamen met het ontwerpbesluit
op grond van artikel 3.10 en 3.12 Wabo ter inzage te leggen;
4. Indien geen zienswijzen worden ingediend en er geen andere
weigeringsgronden optreden medewerking te verlenen door middel van een
afwijking van het bestemmingsplan ex artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°
Wabo.

7

Onderwerp
Besluit
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Voteren krediet herinrichting fietspad Sportpark, inclusief riolering
1. Onderstaande kredieten te voteren voor de projecten:

8

Onderwerp
Besluit

1816a Verbreding fietspad Sportpark (herinrichting)

€ 448.000

1826b Verbreding fietspad Sportpark (riolering)

€ 67.000

Aanvraag bouw opslagloods Den Ilp 202 te Den Ilp
1. Een anterieure planschade overeenkomst te sluiten met de aanvrager;
2. Medewerking te verlenen door middel van een afwijking van het
bestemmingsplan ex. Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°Wabo;
3. De gemeenteraad te verzoeken een ontwerp verklaring van geen bedenkingen
te verlenen. Na ontvangst van de ontwerp verklaring, deze tezamen met het
ontwerpbesluit op grond van artikel 3.10 en 3.12 Wabo ter inzage te leggen;
4. Indien geen zienswijzen worden ingediend en er geen andere
weigeringsgronden optreden, medewerking te verlenen door middel van een
afwijking van het bestemmingplan ex artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°
Wabo.

Vastgesteld in de vergadering van 4 september 2018

Anne Lize E.C. van der Stoel
burgemeester
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Paul A. Menting
secretaris

