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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 20 augustus 2013     
   Week    34   
    
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 13 augustus 2013, 

week 33 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) Besloten wordt kennis te nemen van het raadsinformatiedocu-
ment en de startnotitie Drank- en Horecawet – gevolgen voor de 
gemeente Waterland. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Dijkversterking Hoorn Amsterdam, stand van zaken augustus 2013 Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen van de dijk-
versterking Hoorn-Amsterdam. 

2. In te stemmen met bijgaande brief aan de adviesgroep dijk-
versterking Markermeerdijken als reactie op het toegestuurde 
advies. 

3. In te stemmen met bijgaand raadsinformatiedocument nr. 301-
14. 

 
 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Programmabegroting 2014 GGD Zaanstreek-Waterland Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel over de 
programmabegroting 2014 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 
 
 

B.G. Schalkwijk 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
5. Inzet schoolmaatschappelijk werk en Sociale vaardigheden-

trainingen in 2013 door Stichting Maatschappelijke Dienstverlening 
en bijdrage BNC 

Besloten wordt: 
1. Bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (hierna: 
SMD) voor een bedrag  van € 43.072,-- in 2013 aan inzet van 
schoolmaatschappelijk werk en trainingen Sociale Vaardig-
heden (Sova) in te kopen en in dit specifieke geval af te wijken 
van het inkoopbeleid van de gemeente Waterland. 

2. De overeenkomst met het Bernard Nieuwentijt College (BNC) 
voor een financiële bijdrage aan het schoolmaatschappelijk 
werk in 2013 te ondertekenen. 

 

B.G. Schalkwijk 

6. Aanpassen bebouwde komgrenzen 't Schouw Besloten wordt de raad voor te stellen om de bebouwde 
komgrens op ’t Schouw aan te passen zodat het hele geplande 
woningbouwgebied binnen de bebouwde kom komt te vallen (zie 
bijlage 1 de uitsnede van de wijziging). 
 

P. Kools 

7.  Verweerschrift 1 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
Monnickendam 

Besloten wordt bijgevoegd verweerschrift met bijlagen vast te 
stellen. 
 

P. Kools 
Tj. Hoekstra 

8.  Verweerschrift 2 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
Monnickendam 

Besloten wordt bijgevoegd verweerschrift met bijlagen vast te 
stellen. 
 

P. Kools 
Tj. Hoekstra 

9. Voorontwerpbestemmingsplan Monnickendam - Molenstraat 1  
(2 woningen, 2 kantoren/bedrijfsruimten/ateliers, en 4 parkeer-
plaatsen Nieuwe Zijds Burgwal) 

Besloten wordt: 
1. Kennis te geven van de voorbereiding van het bestemmings-
plan ‘Monnickendam – Molenstraat 1’ zoals bedoeld in artikel 
1.3.1 Bro. 

2. Vooroverleg te plegen over het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Monnickendam – Molenstraat 1’ zoals bedoeld in artikel 3.1.1 
Bro. 

3. De Stadsraad Monnickendam gelegenheid te bieden om te 
reageren op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Monnicken-
dam – Molenstraat 1’  zoals bedoeld in het Kernraden-
convenant. 

4. Het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor 
inspraak zoals bedoeld in de inspraakverordening. 

 

P. Kools 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
10. Brief aan staatssecretaris Mansveld met betrekking tot de RUD 

IJmond 
Besloten wordt conceptbrief, die door de Milieudienst IJmond is 
opgesteld, te ondertekenen en verzenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Kools 

   
 


