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C = conform
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C
01

Vaststellen van de openbare notulen van 16 mei 2017

X

02

Nr 170523/02

X

G

ANE

Beantwoording motie 30/16 horecaoverleg
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de
brief aan de gemeenteraad over de twee horeca-overleggen die
vanaf 2017 twee keer per jaar plaatsvinden.
03

Nr 170523/03

X

AWA

X

AWA

Zienswijze financiële jaarstukken recreatieschap Twiske Waterland 2017
Burgemeester en wethouders besluiten:
1. Bijgaande zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen
bestuur van het recreatieschap;
2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met dit
besluit.

Wethouder Klinkhamer is gemachtigd om enige aanpassingen
door te voeren.
04

Nr 170523/04
Afgifte verklaring van geen bedenkingen voor aanvraag
omgevingsvergunning nieuwbouw potstal achter Kerkbuurt 89
in Oostzaan
Burgemeester en wethouders besluiten:
De raad voor te stellen:
1. De nota van zienswijzen en ambtelijke wijzigingen vast te
stellen;
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2. De verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de
aanvraag omgevingsvergunning 1e fase Wabo van
maatschap Koeman;
3. Aan het besluit onder sub 2 de volgende voorwaarden te
verbinden:
a. Uiterlijk op 1 januari 2024 is een plan uitgevoerd om te
komen tot het saneren van storende bebouwing op het
huidige adres van maatschap Koeman aan de Kerkbuurt
89. Vooraf wordt door de aanvrager een saneringsplan
opgesteld, dat goedkeuring behoeft van de
gemeenteraad;
b. Voordat een start wordt gemaakt met de uitvoering van
het plan, dient nader onderzoek uitgevoerd te zijn en
moeten voor zover nodig en gewenst maatregelen
worden genomen voor de bescherming van specifieke
doelsoorten in het kader van de natuurwetgeving.

Het college verzoekt om een juridische toets op de
aangeleverde documenten. Indien deze toets daar aanleiding
toe geeft graag heragendering op 6 juni a.s. Verder verzoekt
het college in het college- en raadsvoorstel meer expliciet aan
te geven hoe het voorgestelde besluit 2.1 onder 3. a (saneren
van storende bebouwing) is geborgd. Verder moet op p. 11 van
de Nota van zienswijzen en ambtelijke wijzigingen in de eerste
alinea bij beeldkwaliteitsplan de opsteller worden vermeld.
Wethouder Klinkhamer is gemachtigd aanpassingen door te
voeren.
05

Concept Kadernota 2018-2021 AANGEHOUDEN

06

Actieve informatie
1. Raadsplanning 2017 en activiteitenoverzicht 2017

AAS

2. Lijst toezeggingen, moties en raadsvragen

AAS

07

Communicatie

08

Uitnodigingen

De uitnodigingen worden doorgenomen. Het secretariaat zorgt
voor verdere afhandeling.
09

Terugkoppelingen

De collegeleden staan stil bij de diverse interne en externe
overleggen.
10

PFL

Rondvraag, mededelingen, enz.
*
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Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 30 mei 2017
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