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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
Met betrekking tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Keyser fase 2:
1.
De hogere waarde geluidhinder vast te stellen;
2.
In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen overeenkomstig bijlage 1;
3.
Bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad ter vaststelling van het bestemmingsplan ‘De Keyser,
fase 2’ (IDcode: NL.IMRO.0370.BPDEKEYSERF2-va01) voor te leggen.
In te stemmen met het voorstel met betrekking tot restgroen nabij de Nachtegaalstraat en Uilenhoeve
en de Raad te verzoeken om € 28.000,- beschikbaar te stellen voor de aanplant van een Esdoornhaag
ten laste van de algemene reserve.
1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst IJmond en de raad voor te
stellen met de ontwerpbegroting in te stemmen, met uitzondering van de voorgestelde
capaciteitsuitbreiding ten aanzien van het asbestdakenverbod;
2. Middels bijgevoegde brief met kenmerk 1479398 aan het Dagelijks Bestuur van
Omgevingsdienst IJmond een zienswijze kenbaar te maken waarin het besluit van de raad is
verwoord.
De gemeenteraad voor te stellen het Ruimtelijk kader en beeldkwaliteitsplan ‘De Keyser, fase 2’ vast
te stellen en te bepalen dat dit plan aangemerkt dient te worden als welstandsnota als bedoeld in
artikel 12a van de Woningwet.
1. Aan de gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar
aanleiding van de Jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD ZaanstreekWaterland: een positieve zienswijze, inhoudende dat uw raad instemt met het voornemen van
het Algemeen Bestuur het positieve resultaat van €16.103 toe te voegen aan de
bestemmingsreserve groot onderhoud.
2. Aan de gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar
aanleiding van de Begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD ZaanstreekWaterland: een positieve zienswijze, inhoudende dat de bijdrage van Beemster aan de
Gemeenschappelijke Regeling voor 2020
wordt begroot op €344.617.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele informatie kan men zich
wenden tot het gemeentehuis.

