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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op: 27 mei 2014    
   Week     : 22   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en D. Broere 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 20 mei 2014, week 
21  
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Actualisering algemeen machtigingsbesluit optreden in rechts-
gedingen 2014 

Besloten wordt het algemene machtigingsbesluit optreden in 
rechtsgedingen 2014 vast te stellen. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Uitvoeringsregeling melding vermoeden misstand 2014 Besloten wordt de uitvoeringsregeling melding vermoeden 
misstand 2014 vast te stellen en gelijktijdig de klachtenregeling 
ongewenst gedrag voor de decentrale overheid in te trekken. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Jaarrekening 2013 en programmabegroting 2015 GGD Zaanstreek-
Waterland 

Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel over de 
jaarrekening 2013 en programmabegroting 2015 van de Gemeen-
schappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland. 
 

J. Kes 

5. Samen werken aan adreskwaliteit Besloten wordt niet deel te nemen aan het project “Samen 
werken aan adreskwaliteit”. 
 

L. Bromet 

6. 14+ nummer Besloten wordt in te stemmen met het aansluiten bij het 0299-
nummer en de gemeente Amsterdam door te laten verbinden 
met de gemeente Waterland. 
 

L. Bromet 

7.  Beleidsregels over de uitvoering van artikelen 2.5.30 van de bouw-
verordening 

Besloten wordt de beleidsregels voor het afwijken, zoals bedoeld 
in artikel 2.5.30 vierde lid van de bouwverordening, vast te 
stellen. 
 

J. van der Hoeven 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

8.  Besluiten dat geen planschaderisicoanalyse nodig is Besloten wordt in afwijking van de indieningsvereisten geen 
verplichting op te leggen om een planschaderisicoanalyse te laten 
opstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 

9. Verzoek om vooroverleg voor het realiseren van een gemaal te 
Monnickendam 

Besloten wordt: 
1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van 

een gemaal ten noorden van Monnickendam op de N247 
nabij de Hoogedijk Katwoude. 

2. De raad actief te informeren middels een raadsinformatie-
document. 

 
 
 
 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 

   
 


