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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 22 oktober 2013    
   Week    43   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, P. Kools, Tj. Hoekstra en D. Broere 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 15 oktober 2013, 

week 42 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Handtekening beveiligd papier / machtiging Besloten wordt de in het voorstel genoemde twee medewerkers 
te machtigen voor het bestellen van Gemeentelijk Beveiligd 
VNG-papier. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Aanwijzing ligplaats en huisnummering Kanaaldijk Besloten wordt voor het verplaatsen van een woonboot een 
nieuwe ligplaats en huisnummer vast te stellen. 
 
 

P. Kools 

4. Verzoek om vooroverleg voor het wijzigen van het gebruik van 
bedrijf naar wonen op het perceel Fluwelen Burgwal 12 te 
Monnickendam 

Besloten wordt: 
1. Mee te werken aan een bestemmingsplanherziening voor het 
wijzigen van het gebruik naar wonen op het perceel Fluwelen 
Burgwal 12 te Monnickendam onder voorbehoud van gestelde 
voorwaarden. 

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

3. De raad actief te informeren. 
 
 

P. Kools 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
5. Verzoek om vooroverleg voor de herbouw uitbreiding en functie-

wijziging van de stolpboerderij Oosterweg M 25 in de Purmer 
Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van bijgaand memo d.d. 17 oktober 2013. 
2. Middels het doorlopen van een postzegelbestemmingsplan-
procedure in principe medewerking te verlenen aan de sloop, 
herbouw, uitbreiding, en functieverandering naar wonen van 
de stolp en het gebruik van de gronden voor hobbymatige 
paardenhouderij op het perceel Oosterweg M25 in de Purmer. 

3. De vrijloopbak en rijbak aan de achterkant, de verplaatsbare 
graaswei aan de voorkant en de geplaatste erfafscheiding te le-
galiseren. 

4. Omgevingsvergunning te verlenen voor het tijdelijk plaatsen 
van een container gedurende de periode van de bouw. 

5. De medewerking afhankelijk te stellen van het slopen van de 
schuur. 

6. Geen medewerking te verlenen aan een procedure om af te 
wijken van het bestemmingsplan voor de legalisering van drie 
reeds geplaatste lichtmasten. 

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

8. De raad actief te informeren middels het te wijzigen raads-
informatiedocument. 

 
 

P. Kools 

6. Raadsinformatiedocument inzake omgevingsvergunning nieuwe 
gemeentewerf 

Besloten wordt in te stemmen met het bijgevoegde raadsinforma-
tiedocument inzake de stand van zaken met betrekking tot de 
omgevingsvergunning voor de nieuwe gemeentewerf. 
 
 

P. Kools 

   
 


