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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 10 december 2013    
   Week    50   
    
Aanwezig: P. Kools, B.G. Schalkwijk, Tj. Hoekstra en D. Broere 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op  3 december 2013, 

week 49 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Beantwoording schriftelijke raadsvragen Brede School Scholen-
eiland 

Besloten wordt akkoord te gaan met bijgevoegde beantwoording 
van schriftelijke raadsvragen van de fractie van D66 over de Bre-
de School Scholeneiland. 
 
 

B.G. Schalkwijk 

3. Vaststellen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwali-
teitseisen peuterspeelzalen gemeente Waterland 2013 

Besloten wordt: 
1. De gewijzigde Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Waterland 2013 vast 
te stellen. 

2. De beleidsnotitie handhaving Kinderopvang en peuterspeelza-
len 2012 gemeente Waterland en de bijbehorende bijlagen in 
te trekken. 

 
 

B.G. Schalkwijk 

4. Prealabele vraag uitbreiding bouwperceel Gouw 14a te Zuider-
woude 

Besloten wordt aan de provincie Noord-Holland, middels bijge-
voegde conceptbrief, te verzoeken om in principe positief te 
staan tegenover de uitbreiding van het bouwperceel Gouw 14a te 
Zuiderwoude. 
 
 

P. Kools 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
5. Vaststellen notitie Jachthaven De Zeilhoek stedenbouwkundige 

randvoorwaarden voor uitbreiding en vernieuwing 
Besloten wordt:  
1. In te stemmen met de inhoud van de notitie ‘Jachthaven De 

Zeilhoek, stedenbouwkundige randvoorwaarden voor uitbrei-
ding en vernieuwing’. 

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

document. 
 
 
 

P. Kools 

6. Het instellen van een blauwe zone op het parkeerterrein 't Spil te 
Monnickendam 

Besloten wordt: 
1. Een parkeerduurbeperking in te stellen voor de duur van 1 

jaar op de vrijdag en zaterdag van 9:00 tot 18:00 uur met een 
maximale parkeerduur van 2 uur. 

2. Dit verkeersbesluit voor het eind van 2014 te evalueren. 
3. Voor deze parkeerduurbeperking een ontheffing te  verlenen. 
4. Hiervoor de benodigde borden en belijning aan te brengen en 

deze ten laste te brengen van het onderhoudsbudget verkeer, 
aanschaf materialen. 

5. Hiervoor een persbericht op te stellen. 
 
 
 

P. Kools 

7.  Beantwoording vragen Waterland Natuurlijk inzake scheepswerf 
Hakvoort 

Besloten wordt de te wijzigen beantwoording van de vragen van 
Waterland inzake Scheepswerf Hakvoort vast te stellen. 
 
 
 

P. Kools 

   
 


