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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 25 juni 2013     
   Week    26   
    
Aanwezig: P. Kools, B.G. Schalkwijk, Tj. Hoekstra en D. Broere 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 18 juni 2013, week 
25 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Conceptverslag bestuurlijk overleg Eilandraad Marken april 2013 Besloten wordt kennis te nemen van: 
1. Het conceptverslag van het bestuurlijk overleg tussen de 
Eilandraad Marken en de gemeente Waterland. 

2. De in het verslag opgenomen toezeggingen. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Instemmen met het mandaat van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie 
Amsterdam (BJAA) voor de toegangstaken jeugdzorg 

Besloten wordt in te stemmen met het bijgevoegde mandaat van 
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) aan de 
gemeente Waterland voor de decentrale toegang jeugdzorg 
(direct verwijzen). 
 

B.G. Schalkwijk 

4. Afsluiten kredieten Obs De Gouwzee Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het krediet voorbereiding Gouwzeeschool 
af te sluiten. 

2. In te stemmen met het krediet bouw Gouwzeeschool af te 
sluiten. 

3. In te stemmen met het krediet openbare ruimte Gouwzee-
school af te sluiten. 

4. Kennis te nemen van het totale financiële resultaat van het 
project Gouwzeeschool. 

 

B.G. Schalkwijk 
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5. Stand van zaken dijkwoningen Voor Anker Besloten wordt in te stemmen met bijgevoegd raadsinformatie-
document over de stand van zaken dijkwoningen Voor Anker 
complex Marken. 
 
 
 

P. Kools 

6. Opdracht onderhoud openbaar groen Baanstede 2013 Besloten wordt: 
1. Baanstede opdracht te geven voor het onderhoud van het 
openbaar groen voor het onderhoudsjaar 2013. 

2. Bijgevoegde opdrachtbrief te versturen. 
 
 
 

P. Kools 

7.  Het aanpassen van enkele bebouwde komgrenzen in Waterland Besloten wordt: 
1. Akkoord gaan met het aanpassen van enkele bebouwde kom-
grenzen in de gemeente Waterland. 

2. De raad voor te stellen de bebouwde komgrenzen aan te pas-
sen conform tekening 2013-123456-001. 

 
 
 

P. Kools 

8.  Het realiseren van een gemaal te Monnickendam Besloten wordt: 
1. In principe mee te werken aan het realiseren van een gemaal 
ten noorden van Monnickendam op de in bijlage 3 aangegeven 
locatie.  

2. De raad actief te informeren middels een raadsinformatie-
document. 

 
 
 

P. Kools 
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9. Vooroverleg vergroten bouwperceel Gouw 14 a Zuiderwoude Besloten wordt: 
1. In principe medewerking te verlenen aan het vergroten van het 
bouwperceel Gouw 14a te Zuiderwoude ten behoeve van 
stalling en opslag van het aldaar gevestigde loon-, grondverzet- 
en sloopbedrijf Lodder BV middels een wijziging van het 
bestemmingsplan “Waterland Buitengebied 2013”. 

2. Dit besluit te nemen onder het voorbehoud dat de gemeente-
raad bereid is het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve 
van de vergroting van het bouwperceel. De gemeenteraad 
actief te informeren middels aangepast raadsinformatiedocu-
ment. 

3. Gezien het grote provinciaal belang dat aan deze locatie is 
toegekend door middel van een prealabele vraag bij de pro-
vincie, af te tasten of het een haalbaar initiatief is. Aanvrager 
dient deze prealabele vraag te onderbouwen met een voorstel 
op welke wijze er tegemoet gekomen wordt aan de kernkwa-
liteiten van het nationaal landschap Laag Holland 
(erfinrichtingsplan). De prealabele vraag zal om advies worden 
voorgelegd aan de ARO.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Kools 
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10. Verzoek om vooroverleg voor het bouwen van twee woningen op 
het perceel achter Molengouw 58 te Broek in Waterland 

Besloten wordt: 
1. Niet mee te werken aan het bouwen van twee woningen op 
het perceel achter Molengouw 58 te Broek in Waterland zoals 
ingediend in het verzoek om vooroverleg. 

2. Mee te werken aan een bestemmingsplanherziening voor een 
aangepast plan voor het bouwen van twee woningen op het 
perceel achter Molengouw 58 te Broek in Waterland onder 
voorbehoud van gestelde voorwaarden. 

3. Een exploitatieovereenkomst af te sluiten conform het bepaal-
de in afdeling 6.4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
waarin wordt geregeld dat de aanvrager de kosten draagt die 
noodzakelijk zijn voor de te voeren procedure en eventuele 
planschade. 

4. De raad actief te informeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Kools 

11. Benoeming burgerleden in de Monumenten- Welstandscommissie Besloten wordt in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Kools 

   
 


