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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 29 oktober 2013     
   Week    44   
    
Aanwezig: P. Kools, B.G. Schalkwijk, Tj. Hoekstra en D. Broere 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 22 oktober 2013, 
week 43  
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Instemmen met het concept regionaal transitiearrangement jeugd Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het Regionaal Transitiearrangement (RTA) 

Jeugd Zaanstreek-Waterland ondervoorbehoud van eventuele 
tekstuele wijzigingen. 

2. De portefeuillehouder jeugd (Bert Schalkwijk) toe te staan om 
namens het college in te stemmen met eventuele tekstuele 
wijzigingen (die na vaststelling door het college) in het Regio-
naal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland worden 
doorgevoerd. 

3. In te stemmen met het aangepaste raadsinformatiedocument 
over de stand van zaken met betrekking tot het Regionaal 
Transitiearrangement Jeugd Zaanstreek-Waterland. 

 
 
 
 
 

B.G. Schalkwijk 
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3. Aanvraag omgevingsvergunning 2 tijdelijke woningen en 2 zee-
containers op het perceel Dijkeinde 3 te Zuiderwoude 

Besloten wordt: 
1. Aanvrager in overweging te geven een gewijzigde aanvraag in 

te dienen waarbij de twee woningen worden gesitueerd nabij 
de weg (het Dijkeinde) en zonder de plaatsing van 2 zeecon-
tainers t.b.v. opslag van de inboedel. 

2. Na indiening van de aangepaste aanvraag door toepassing van 
artikel 2.12 lid 2 van de Wabo medewerking te  verlenen aan 
de plaatsing van twee tijdelijke woningen. 

3. De ontwerpomgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 
tijdelijke woningen ter visie te leggen overeenkomstig artikel 
3.10 van de Wabo. 

4. Als geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp-
omgevingsvergunning en geen andere weigeringsgronden op-
treden, de omgevingsvergunning te verlenen. 

 

P. Kools 

4. Verzoek om vooroverleg om vergunde maar nog niet gebouwde 
stolpwoning te splitsen in 2 woningen op adres Buitendijk 1 te 
Katwoude 

Besloten wordt: 
1. Geen medewerking te verlenen aan het splitsen van de stolp 

op het perceel Buitendijk 1 te Katwoude conform de argu-
menten genoemd onder het kopje ‘argumenten’. 

2. In te stemmen met de inhoud van bijgesloten raadsinformatie-
document. 

3. Het raadsinformatiedocument met bijbehorende bijlage naar 
alle raadsleden toe te sturen. 

 

P. Kools 

5. De provincie verzoeken een standpunt in te nemen op een alter-
natief plan op de beoogde locatie van het zorghotel, Kloosterdijk 2 
nabij Monnickendam 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de inhoud van de te wijzigen brief. 
2. De brief met bijbehorende bijlage(s) te versturen naar de 

provincie. 
 

P. Kools 

6. Onherroepelijk bestemmingsplan ’t Schouw Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State 

inzake het beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan en 
besluit hogere waarden.  

2. In te stemmen met bijgevoegd raadsinformatiedocument. 
 

P. Kools 
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7.  Voorbereiding op de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland van 4 
november 2013 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot 

het project Bereikbaarheid Waterland. 
2. Burgemeester L. Wagenaar-Kroon, als vervanger van de heer 

P. Kools, hier toe af te vaardigen. 
3. De beschreven besluiten/standpunten tijdens deze vergade-

ring in te brengen. 
 

P. Kools 

8.  Nader onderzoek Flora en Fauna ten behoeve van de aanleg van 
het fietspad BiW – Ilpendam 

Besloten wordt: 
1. Voor 1 december 2013 nader onderzoek te  laten verrichten 

naar de daadwerkelijke aanwezigheid van de Waterspitsmuis 
en de Noordse woelmuis in het plantraject van het toekom-
stige fietspad Broek in Waterland-Ilpendam. 

2.  Het benodigde budget voor Flora- en Faunaonderzoek ad € 
2000,- tezamen met het bedrag dat op 23 juli 2013 beschik-
baar is gesteld voor het natuuronderzoek samen totaal € 
11.125,- uit het programmaonderdeel 02.002 Economische 
aangelegenheden, product 02.11 Toerisme te financieren. 

3.  Mocht er bij het opstellen van de Jaarrekening 2013 op het 
programmaonderdeel 02.002 economische aangelegenheden, 
product 02.11 Toerisme als gevolg van het uitvoeren van de 
Flora- en Faunaonderzoeken een overschrijding zijn, dan zal 
de overschrijding met een maximum van € 11.125,- vanuit de 
post onvoorzien worden aangevuld.  

 

P. Kools 

9. Beantwoording vragen begroting 2014 + 2e IBU 2013 Besloten wordt in te stemmen met bijgaande beantwoording aan 
de raad. 
 

Tj. Hoekstra 

10. Definitief besluit uitvoeringsregeling opleiding en ontwikkeling Besloten wordt in te stemmen met de Uitvoeringsregeling oplei-
ding en ontwikkeling, ingangsdatum 1 januari 2014. 
 

Tj. Hoekstra 
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11. Bankrekeningen en autorisaties Besloten wordt: 
1.  In te stemmen met de autorisatie voor de internetfaciliteit 

schatkistbankieren. 
2.  In te stemmen met het incassocontract met de Rabobank. 
3.  Bankrekening 10.99.99.940 op te heffen en bankrekening 

34.28.79.200 te handhaven. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tj. Hoekstra 

   
 


