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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 2 juli 2013     
   Week    27   
    
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 25 juni 2013, week 
26 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Conceptverslag bestuurlijk overleg met Broeker Dorpsraad juni 
2013 

Besloten wordt kennis te nemen van: 
1. Het conceptverslag van het bestuurlijk overleg tussen de 
Broeker Dorpsraad en de gemeente Waterland. 

2. De in het verslag opgenomen toezeggingen. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Lid Wmo-raad herbenoemen en plaatsvervanger benoemen als lid Besloten wordt: 
1. De heer R. Weijgertse te herbenoemen voor een periode van 3 
jaar als lid namens de doelgroep ‘Jeugd’ van 29 mei 2013 tot 
29 mei 2016. 

2. Mevrouw M. Rasch te benoemen als lid namens de doelgroep 
‘Mensen met een psychische beperking’ voor de periode 29 
mei 2013 tot 29 mei 2017. 

 

B.G. Schalkwijk 

4. Vaststellen de basistarieven voor hulp bij het huishouden Besloten wordt: 
1. Het basistarief voor hulp bij het huishouden 1 vast te stellen 
op € 21,-, voor hulp bij het huishouden 2 op € 23,75 en voor 
hulp bij het huishouden 3 op € 26,-. 

2. De raad te informeren over de basistarieven middels bijge-
voegd raadsinformatiedocument. 

 

B.G. Schalkwijk 
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5. Huurovereenkomst met voetbalvereniging SDOB voor een 
trainingsveld op sportpark Noordsche Bos 

Besloten wordt met ingang van 1 juli 2013 een huurovereen-
komst aan te gaan met voetbalvereniging SDOB voor het trai-
ningsveld op sportpark Noordsche Bos in Broek in Waterland. 
 

B.G. Schalkwijk 

6. Beëindigen in gebruikgeven C-veld van voetbalvereniging S.V. 
Marken 

Besloten wordt de overeenkomst tot het geven van gelegenheid 
tot sportbeoefening voor het C-veld van SV Marken te beëindi-
gen per 12 maart 2014. 
 

B.G. Schalkwijk 

7.  Dienstregeling openbaar vervoer EBS voor 2014 Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de concept dienstregeling van EBS voor 
het openbaar vervoer voor 2014. 

2. De Stadsregio Amsterdam met klem te  verzoeken geen 
verslechteringen te accepteren op lijnen 103 Purmerend-
Monnickendam v.v. en de 311 van Amsterdam CS naar 
Marken v.v.. 

3. In te stemmen met bijgaande brief gericht aan de Stadsregio 
Amsterdam. 

4. De gemeenteraad hierover te informeren. 
 

P. Kools 

8.  Vaststelling waterplan Waterland Besloten wordt: 
1. Het bijgaande waterplan Waterland van 25 februari 2013 
definitief vast te stellen. 

2. De bijgaande samenwerkingsovereenkomst met het hoog-
heemraadschap te sluiten voor de uitvoering van het water-
plan. 

3. Het waterplan Waterland, middels bijgaande gewijzigde 
raadsinformatiedocument, ter kennisname te sturen aan de ge-
meenteraad. 

 

P. Kools 

9. Gebouwenbeheerplan 2014-2033 Besloten wordt in te stemmen met het gewijzigde raadsvoorstel 
gebouwenbeheerplan 2014-2033. 
 

P. Kools 
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10. Beslissing op bezwaar inzake een reeds (zonder vergunning) 
gerealiseerde erfafscheiding op het perceel Het Rietland 3 te 
Marken 

Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift van de familie Teerhuis van 17 maart 
2013, ontvangen 19 maart 2013, gericht tegen het besluit van 
5 maart 2013 (verzonden 8 maart 2013) om geen bouwver-
gunning met vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen 
ontvankelijk te verklaren conform het advies van de advies-
commissie voor de bezwaarschriften Waterland d.d. 1 mei 
2013. 

2. De bezwaren geuit in het bezwaarschrift van de familie 
Teerhuis van 17 maart 2013, ontvangen 19 maart 2013, ten 
aanzien van de bij besluit van 5 maart 2013 (verzonden 8 
maart 2013) om geen bouwvergunning met vrijstelling van het 
bestemmingsplan te verlenen gelet op het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften Waterland d.d. 1 mei 
2013 ongegrond te verklaren conform het advies van de 
adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland. 

 

P. Kools 

11. Verzoek om vooroverleg inzake wijzigen gebruik van het pand 
Havenstraat 34 in Monnickendam 

Besloten wordt medewerking te verlenen middels buitenplanse 
afwijking van het bestemmingsplan ex artikel 2.12 lid 1 sub a 
onder 2 juncto artikel 4 lid 9 van Bijlage II, Hoofdstuk IV van 
het Besluit omgevingsrecht (Bor). 
 

P. Kools 

12. Meldingensysteem Besloten wordt in te stemmen met het aangepaste raadsinfor-
matiedocument over het meldingensysteem afvalstromen. 
 

P. Kools 

13. Krediet Egem-i basisregistratie WOZ Besloten wordt in te stemmen met verhoging van het krediet 
Egem-i basisregistratie WOZ naar € 52.500 vanuit het beschik-
bare NUP budget. 
 

Tj. Hoekstra 

14. Beantwoording vragen over AWM Besproken. 
 
 

Tj. Hoekstra 
P. Kools 
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15. Standplaatsen Pierebaan Besloten wordt: 
1. De huidige standplaats op de Parkeerplaatsen te verplaatsen 

naar de nieuwe locatie, conform bijgaande tekening. 
2. De wagen voor het borstonderzoek te verplaatsen naar 

sportpark Markgouw. 
3. Stroomaansluiting Pierebaan op te zeggen en in lijn hiermee 

de stroomkast nabij Swaensborch te verwijderen. 
4. De dochterkast naast de waterwin-plaats te verplaatsen naar 

de nieuwe standplaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Kools 

16. Portefeuilleverdeling Besloten wordt de volgende portefeuilleonderdelen aan de 
burgemeester over te dragen: 
1. monumentenzorg;  
2. leerplicht, inburgering en leerlingenvervoer; 
3. portefeuilleoverstijgende intergemeentelijke samenwerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

College 

   
 


