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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 12 november 2013    
   Week    46   
    
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 5 november 2013, 
week 45 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Vaststellen gewijzigd Programma van Eisen brandweerpost Broek 
in Waterland 

Besloten wordt: 
1. Het gewijzigde Programma van Eisen brandweerpost Broek in 

Waterland vast te stellen. 
2. De gemeenteraad te informeren middels het aangepaste raad-

informatiedocument. 
3. Kennis te nemen van het voorgenomen aanbestedingstraject. 
4. Bij de aanbesteding van het werk een taakstellend budget op te 

nemen van € 508.200,- incl. btw.  
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Voorgenomen fusie gemeenten Edam-Volendam en Zeevang Besloten wordt akkoord te gaan met het aangepaste raadsvoor-
stel. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Instemmen met verlenging van het mandaat van Bureau Jeugdzorg 
Agglomeratie Amsterdam (BJAA) voor de toegangstaken jeugdzorg 

Besloten wordt in te stemmen met het verlengen van het man-
daat van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) aan 
de gemeente Waterland voor de toegangstaken jeugdzorg tot en 
met 31 december 2014. 
 

B.G. Schalkwijk 

5. Nieuwe kaders en stand van zaken  Brede School Scholeneiland Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de nieuwe kaders voor de verdere uitwer-

king van de Brede School Scholeneiland. 
2. Akkoord te gaan met het aangepaste raadsinformatiedocu-

ment. 
 

B.G. Schalkwijk 



 
 

  pagina 2 van 3 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

6. Zondagopenstelling 22 december 2013 Besloten wordt op grond van artikel 5.1 van de verordening 
winkeltijden 2005 zondag 22 december 2013 aan te wijzen als 
koopzondag in de gehele gemeente. 
 
 
 

P. Kools 

7.  Beheerder douche- en toiletgebouw Marken Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het gewijzigde aanbestedingsdocument 

beheer douche- en toiletgebouw Marken. 
2. In te stemmen met de gewijzigde concepthuurovereenkomst 

douche- en toiletgebouw Marken. 
 
 
 

P. Kools 

8.  Bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor 
het vestigen van een huisartsenpraktijk op perceel De Noord 3 te 
Ilpendam 

Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren. 
2. De bezwaren ongegrond te verklaren. 
3. De bezwaarmaker en vergunninghouder schriftelijk over uw 

besluit te informeren. 
 
 
 

P. Kools 

9. Verzoek om vooroverleg voor het vervangen van een woonark 
door een gesplitste woonark op de overtuin van Uitdammer 
Dorpsstraat 19a te Uitdam 

Besloten wordt: 
1. Geen medewerking te verlenen aan een procedure om af te 

wijken van het bestemmingsplan voor het vervangen van een 
woonark door een gesplitste woonark op de overtuin van 
Uitdammer Dorpsstraat 19a te Uitdam zoals ingediend in het 
verzoek om vooroverleg. 

2. De raad actief te informeren. 
 
 
 

P. Kools 
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10. Beslissing op bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het 
uitbreiden van de woning aan de achterzijde op Molengouw 14 te 
Broek in Waterland 

Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 

Waterland over te nemen.  
2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het primaire besluit 

tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uit-
breiden van de woning aan de achterzijde op het adres 
Molengouw 14 te Broek in Waterland, in stand te laten. 

 
 
 
 
 
 

P. Kools 

11. Nieuwjaarsreceptie 2014 Besloten wordt de Nieuwjaarsreceptie te organiseren conform de 
in de bijlage geformuleerde gewijzigde punten onder I, II en III. 
 
 
 
 
 
 

Tj. Hoekstra 

12. 
 

Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam 
 

Besloten wordt in te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel. 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

   
 


