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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 18 juni 2013     
   Week    25   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, P. Kools, B.G. Schalkwijk, Tj. Hoekstra en D. Broere 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 11 juni 2013, week 

24 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Concept verslag bestuurlijk overleg dorpsraad Ilpendam mei 2013 Besloten wordt kennis te nemen van: 
1. Het conceptverslag van het bestuurlijk overleg tussen de 
dorpsraad van Ilpendam en de gemeente Waterland. 

2. De in het verslag opgenomen toezeggingen. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Burgerparticipatie 2013 Besloten wordt: 
1. In te stemmen om de burgerparticipatie in 2013 uit te voeren 
in de kernen Ilpendam en Monnickendam. 

2. De polderraad Katwoude te vragen met een plan te komen en 
de budgettaire reservering vooralsnog als P.M. op te nemen. 

3. Met de dorpsraad Ilpendam en de stadsraad Monnickendam 
nader overleg te voeren voor uitvoering van de ingediende 
plannen, respectievelijk een hellingbaan bij de huisarts en het 
fietsparkeerplan. 

4. Aan de eilandraad  Marken te vragen met een aangepast plan 
te komen en de budgettaire reservering vooralsnog als P.M. op 
te nemen. 

5. In te stemmen met bijgevoegd raadsinformatiedocument. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Raadsvragen brandweerpost Broek in Waterland Besloten wordt in te stemmen met de schriftelijke beantwoording 
van vragen van het CDA. 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
5. Gemeentelijk jaarverslag toezicht en handhaving Kinderopvang 

2012 
Besloten wordt: 
1. Akkoord te gaan met het jaarverslag 2012 toezicht- en hand-
havingstaken Wet kinderopvang. 

2. Dit jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeente-
raad. 

3. Een bestuurlijke mededeling te doen over besluit 1 en 2 aan 
de Inspectie van het Onderwijs. 

 

B.G. Schalkwijk 

6. Ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Kloosterdijk 2 
ontwerpbesluit hogere waarden wet geluidhinder en nieuwe 
welstandscriteria 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de reactienota overleg en inspraak, bijlage 
11 toelichting ontwerpbestemmingsplan. 

2. Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor de 
2 woningen (1 meergeneratiewoning) vast te stellen. 

3. Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor 
een periode van zes weken, gelijktijdig met het ontwerpbe-
stemmingsplan, ter visie te leggen met de mogelijkheid om 
zienswijzen in te dienen. 

4. De raadsstukken vast te stellen. 
 

P. Kools 

7.  Vooraankondiging de Noord 3 te Ilpendam ivm. het niet voldoen 
aan de brandveiligheidseisen door de vestiging van een huisartsen-
praktijk in het pand 

Besloten wordt in te stemmen met het versturen van de 
aangepaste vooraankondiging aan de eigenaar en in afschrift aan 
de gebruiker van het pand de Noord 3 te Ilpendam in verband 
met het niet voldoen aan de brandveiligheidseisen nadat een 
huisartsenpraktijk in het pand gevestigd is. 
 

P. Kools 

8.  Initiatief fietspad Broek in Waterland-Ilpendam Besloten wordt: 
1. Geen vervolg te geven aan het initiatief voor het fietspad 
Broek in Waterland-Ilpendam. 

2. De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van 
dit initiatief conform bijgevoegd raadsinformatiedocument. 

 

P. Kools 

9. Afwijken van het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed met betrekking tot het bouwplan aan de Fluwelen Burgwal 
12 in Monnickendam 

Besloten wordt in te stemmen met het afwijken van het advies 
van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) met betrekking 
tot het bouwplan aan de Fluwelen Burgwal 12 in Monnickendam. 
 

P. Kools 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
10. Gunningsadvies D13.0000012 Preventief en correctief onderhoud 

en renovatie mini- en rioolgemalen 
Besloten wordt: 
1. Hoebe Techniek in Water de opdracht voor D13.0000012 
Preventief en correctief onderhoud en renovaties mini- en 
rioolgemalen voorlopig te gunnen. 

2. De overige inschrijvers in kennis te stellen van de voorlopige 
gunning. 

3. Indien er gedurende de bezwaartermijn (alcatel) geen bezwa-
ren ontvangen worden van de andere inschrijvers en bij een 
positief verificatiegesprek, de opdracht definitief te gunnen aan 
Hoebe Techniek in Water. 

 

P. Kools 

11. Intrekken gebiedsaanwijzing afmeerverbod Zesstedenvaart Besloten wordt het aanwijzingsbesluit APV gemeente Waterland 
2013 besluitnummer 14-10 in te trekken. 
 

P. Kools 

12. Optoppen appartementen AWM aan de Hermannus Reyntjeslaan 
te Monnickendam 

Besloten wordt: 
1. Akkoord te gaan met intrekking van de volgende genomen 
besluiten: 
- het verzoek van AWM om appartementen aan de 

Hermanus Reyntjeslaan met een bouwlaag te verhogen 
op het woningbouwprogramma te zetten; 

- een plan van aanpak (PvA) op te stellen waarin de 
gemeentelijke uitgangspunten worden geformuleerd op 
het gebied van stedenbouw, woningprogramma, 
kostenverhaal, proces etc. 

2. Akkoord te gaan met bijgesloten conceptbrief aan AWM. 
 

P. Kools 

13. Afwijzen claim deskundigenkosten Galgeriet Besloten wordt: 
1. Het besluit van 10 januari 2012 om de claim van Overwater, 
namens het scheepsbouwbedrijf Slot BV, tot vergoeding van 
deskundigenkosten af te wijzen, in stand te laten. 

2. In te stemmen met concept antwoordbrief aan Overwater. 
 
 

P. Kools 
Tj. Hoekstra 
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14. Factuur LOF Metaalconstructies BV deskundigenkosten Galgeriet Besloten wordt akkoord te gaan met het niet uitbetalen van de 

door LOF Metaalconstructies BV gestuurde factuur om ver-
goeding van gemaakte deskundigenkosten in verband met het 
stopzetten van het project Het Galgeriet middels aangepaste 
brief. 
 
 

P. Kools 
Tj. Hoekstra 

15. Beantwoording brief Rotteveel op beëindigen intentieovereen-
komst Galgeriet 

Besloten wordt in te stemmen met de aangepaste brief aan 
Galgeriet Beheer BV / SavaHo Galgeriet BV (bijl. 1). 
 
 

P. Kools 
Tj. Hoekstra 

16. 2e Nota van Wijzigingen SPvE van Disweg Besloten wordt akkoord te gaan met de tweede Nota van 
Wijzigingen.  
 
 

P. Kools 
 

17. Benoemen (plv) leden Gemeenschappelijke Regelingen Besloten wordt in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel voor 
het benoemen van burgemeester Wagenaar-Kroon als lid in het 
Algemeen Bestuur van het ISW (Intergemeentelijk 
Samenwerkingsorgaan Waterland). 
 
 

Tj. Hoekstra 

18. Aanvullend voorbereidingskrediet Brede School Scholeneiland Besloten wordt: 
1. Akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel voor een 
aanvullend voorbereidingskrediet van € 176.000. 

2. Akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel voor een 
krediet van € 100.000,- voor het slopen van de vm. Kohn-
stammschool en het afwerken van het toekomstig bouwter-
rein. 

 
 

B.G. Schalkwijk 

   
 


