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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 8 oktober 2013    
   Week    41   
    
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 1 oktober 2013, 
week 40  
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Ontslag Vrijwillige Brandweer, post Monnickendam Besloten wordt in te stemmen met het beëindigen van aanstelling 
en eervol ontslag te verlenen. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Ontslag Vrijwillige Brandweer, post Monnickendam Besloten wordt in te stemmen met het beëindigen van aanstelling 
en eervol ontslag te verlenen. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Kennisnemen van het jaarverslag leerplicht 2012-2013 Besloten wordt: 
1. Het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 (bijlage 1) vast te stel-

len. De conclusie en actiepunten voor het schooljaar  2012-
2013 te onderschrijven. 

2. De raad via bijgevoegd informatiedocument te informeren 
en het Jaarverslag Leerplicht ter kennisname aan de raad te 
sturen.  

 
 

L. Wagenaar-Kroon 

5. Stembureaus benoemen voor de verkiezingen van de gemeenteraad 
en het Europees parlement in 2014 

Besloten wordt de in bijgaand voorstel genoemde stembureaus 
formeel te benoemen als stembureau voor de verkiezing van de 
gemeenteraad op 19 maart 2014 en het Europees parlement op 
22 mei 2014. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

6. Reactie op ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Ordening 
Structuurvisie en Structuurvisie Noord Holland 2040 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van bijgaande ontwerpwijziging Provinciale 

Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) en de ont-
werpwijziging Structuurvisie Noord-Holland 2040.  

2. In te stemmen met bijgaande reactie op de ontwerpwijzigingen 
Provinciale Ruimtelijke Ordening Structuurvisie. 

 

P. Kools 

7.  Bekendmaking van de wijzigingen in de dienstregeling van het 
openbaar vervoer, uitgevoerd door de firma EBS, voor het jaar 
2014 

Besloten wordt: 
1. De wijzigingen in de dienstregeling van EBS voor het jaar 

2014 voor kennisgeving aan te nemen. 
2. De raad hiervan in kennis te stellen middels bijgaand informa-

tiedocument. 
 

P. Kools 

8.  Krediet verbouwing publiekshal afsluiten Besloten wordt het krediet voor de verbouwing van de publieks-
hal af te sluiten. 
 

Tj. Hoekstra 

9. 2e IBU 2013 Besloten wordt: 
1. De raadstukken tot vaststelling van de 2e IBU 2013 vast te 

stellen. 
2. De 2e IBU op productniveau vast te stellen. 
 

Tj. Hoekstra 

10. Voortzetting eerdere besluitvorming theetuin Overleek 6 
Monnickendam; verzoek wijziging bouwplan afwijzen 

Besloten wordt de theetuin op het perceel Overleek 6 te Mon-
nickendam er schriftelijk op te wijzen dat op handhaving zal 
worden overgegaan indien niet wordt voldaan aan de voorwaar-
den om een bestemmingsplanprocedure te voeren zoals besloten 
op 19 april 2012. 
 

P. Kools 

11. Kunststofverpakkingsmateriaal Besloten wordt in te stemmen met het raadsinformatiedocument 
kunststofverpakkingsmateriaal. 
 

P. Kools 

   
 


