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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 16 juli 2013     
   Week    29   
    
Aanwezig: P. Kools, B.G. Schalkwijk, Tj. Hoekstra en D. Broere 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 9 juli 2013, week 28 

 
Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Stedelijke vernieuwing Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de herijking van de ISV-middelen. 
2. In te stemmen met de voorkeursvolgorde van de projecten. 
 

P. Kools 

3. Handhaving woonschip Noordervesting 9 WS Monnickendam, 
bouwen zonder vergunning en gebruiken gemeentegrond zonder 
toestemming 

Besloten wordt: 
1. Over te gaan tot publiekrechtelijke handhaving van de nabij 

het woonschip Noordervesting 9WS geplaatste steiger en 
berging nadat het bestemmingsplan “Monnickendam binnen 
de vesting 2013” in werking is getreden  

2. Over te gaan tot privaatrechtelijke handhaving in verband met 
het zonder toestemming gebruiken van gemeentegrond nabij 
het woonschip Noordervesting 9WS en de eigenaar van het 
betreffende woonschip te vorderen de aangebrachte verhar-
dingen en beplantingen te verwijderen. 

3. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde vooraan-
kondiging dwangsom aan de eigenaar van het woonschip 
Noordervesting 9 WS. 

4. Indien niet voldaan wordt aan de vooraankondiging in te 
stemmen met het vervolgen van de handhavingsprocedure 
door het opleggen van een last onder dwangsom conform de 
vooraankondiging en/of de verwijdering van de aangebrachte 
beplanting en verharding te vorderen bij de rechtbank. 

 
 

P. Kools 
Tj. Hoekstra  
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4. Verzoek om vooroverleg mogelijkheid om bij het pand Kets 52 te 

Marken een terras te exploiteren 
Besloten wordt: 
1. In principe in te stemmen met het verzoek om vooroverleg 

om op het perceel Kets 52 te Marken een horecafunctie (max. 
35m2 en gelijk aan categorie II zoals bedoelt in het bestem-
mingsplan Marken 2013) en terras (max. 50 personen) toe te 
staan middels het verlenen van een reguliere omgevings-
vergunning op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht in combinatie met 
artikel 4 lid 9 bijlage II Besluit omgevingsrecht. 

2. Aan het verlenen van medewerking de voorwaarde te verbin-
den dat de eigenaar schriftelijk instemt met de voorgenomen 
planologische wijziging en dat de exploitant van het pand een 
planschadeovereenkomst overeenkomt met de gemeente. 

3. De aanvrager van het verzoek om vooroverleg te informeren 
via bijgevoegde brief. 

 

P. Kools 

5. Conceptovereenkomst ten behoeve van de abri's Besloten wordt in te stemmen met de aangepaste conceptover-
eenkomst met OFN ten behoeve van 12 abri’s. 
 

Tj. Hoekstra 
P. Kools 

6. Voorstel mandateren meerjarige opdrachten met een waarde van 
minder dan €5000 aan afdelingshoofden en verzoek tot instem-
ming overeenkomst touch screen 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het voorstel het verstrekken van meer-

jarige verbintenissen met een waarde minder dan € 5.000,- te 
mandateren aan afdelingshoofden. 

2. In te stemmen met het aangaan van een onderhoudscontract 
met de firma BIS voor het aanraakgevoelig grootformaat 
beeldscherm van de afdeling VROM. 

 

Tj. Hoekstra 
 

7.  Verwerking restafval Besloten wordt: 
1. Een overeenkomst aan te gaan met de gemeente Amsterdam 

(Afval Energie Bedrijf) voor het aanbieden en (laten) verwer-
ken van huishoudelijk restafval. 

2. In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel en -besluit. 
 

P. Kools 
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8.  Het op kenteken zetten van Opel Zafira kenteken 72-DK-HK Besloten wordt tot het op kenteken stellen met een vervangend 

kenteken voor de Gemeente Waterland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

   
 


