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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 3 juni 2014    
   Week    23   
    
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 27 mei 2014, week 

22 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Reactie ontwerpbegroting ISW Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel Reactie ont-
werpbegroting ISW. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 
1 dag 

Besloten wordt de in het voorstel genoemde persoon, wonende 
in de gemeente Heemstede, te benoemen tot onbezoldigd buiten-
gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Uitvoeringsregeling werktijden en flexibel werken Besloten wordt de Uitvoeringsregeling werktijden en flexibel 
werken vast te stellen en gelijktijdig de aanvullende regeling ‘B01 
Werktijden en flexibel werken’, zoals vastgesteld bij collegebesluit 
van 24 december 2012 (nr. 52-19) in te trekken. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

5. CAR-UWO wijzigingen i.v.m. verandering regeling werktijden Besloten wordt de wijzigingen in de CAR-UWO gemeente 
Waterland vast te stellen i.v.m. verandering regeling werktijden, 
conform ECCVA /U201300476 Lbr: 13/062 CvA/LOGA 
13/13. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

6. Uitvoeringsregeling hard piket gemeentelijke kolom VrZW Besloten wordt Uitvoeringsregeling hard piket gemeentelijke ko-
lom VrZW vast te stellen. 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
7.  Werkgroep ondertunneling Broek in Waterland Besloten wordt: 

1. Een projectorganisatie in te stellen. 
2. Na te gaan welk budget voor onderzoek noodzakelijk is en 

op welke wijze dit, indien mogelijk via herschikking, beschik-
baar kan komen. 
 
 
 

L. Bromet 

8.  Overeenkomst WEEE Besloten wordt in te stemmen met de WEEE-overeenkomst 
WeCycle. 
 
 
 

L. Bromet 

9. Groot onderhoud en aanvullende maatregelen N518 Besloten wordt in te stemmen met de aangepaste inhoud van de 
brief voor de provincie Noord-Holland en deze aan de provin-
cie toe te sturen. 
 
 
 

L. Bromet 

10. Beslissing op bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het 
intern verbouwen en het veranderen van de kapconstructie op het 
adres Kalversteeg 3 te Monnickendam 

Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschrif-

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

na aanvulling van de motivatie en het wijzigen van de grond-
slag, in stand te laten. 

3. Aan de verleende omgevingsvergunning de voorwaarde te 
verbinden dat de muuropeningen die, op minder dan 2 
meter afstand, rechtstreeks uitzicht geven op het naburig erf 
duurzaam geblindeerd uitgevoerd moeten worden. 

 
 
 

J. van der Hoeven 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
11. Bouw berging Molengouw 22 en 2 woningen Molengouw 24 Broek 

in Waterland 
Besloten wordt medewerking te verlenen: 
1. De bouw van een bijbehorend bouwwerk(VO-2014-013) bij de 

woning Molengouw 22, gedeeltelijk op het perceel Molengouw 
24 te Broek in Waterland, met een buitenplanse afwijkings-
procedure (artikel 2.12.1e lid a WABO) wanneer een aanvraag 
om omgevingsvergunning wordt ingediend die inhoudelijk 
gelijk is aan het huidige plan. 

2. De bouw van 2 woningen (VO-2014-012)  op het resterende 
perceel Molengouw 24 te Broek in Waterland met gebruik-
making van de wijzigingsbevoegdheid t.b.v. het veranderen 
van de bestemming “Bedrijven, foerageerhandel-Bf” in de 
bestemming “Woondoeleinden, categorie I-WI” wordt 
toegestaan mits:  

2a. Hiertoe door de aanvrager kan worden aangetoond dat: 
- de situering van de woningen op het perceel 
stedenbouwkundig verantwoord kan worden ingepast; 
- de te bouwen woningen kunnen voldoen aan hetgeen 
hierover bepaald is in de Wet geluidhinder; 
- aangetoond wordt dat voldaan kan worden aan de hiervoor 
geldende parkeernormen. 

2b. Vorens de procedure hiertoe op te starten met de aanvrager 
een exploitatieovereenkomst te sluiten indien een verzoek tot 
het doorlopen van de wijzigingsbevoegdheid is onderbouwd 
met de hierboven onder 2a  genoemde stedenbouwkundige 
motivatie.  

 

J. van der Hoeven 

12. Raadsinformatiedocument over omgevingsvergunning en 
Reactienota Zienswijzen en Overleg voor het oprichten van een 
gemeentewerf en milieustraat aan de Hoogedijk in Katwoude 

Besloten wordt in te stemmen met: 
1. Bijgaand raadsinformatiedocument.  
2. Bijgaand gewijzigd persbericht.  
 

J. van der Hoeven 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
13. Vestigen van een recht van opstal voor een vetvangput ten behoe-

ve van lunchroom Eterij Bob en Co 
Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het vestigen van een recht van opstal voor 

een vetvangput, in de openbare ruimte voor het adres Haven-
straat 34 te Monnickendam, op de hoek van de Havenstraat 
en de Haven, ten behoeve van lunchroom Eterij Bob en Co. 

2. In te stemmen met de conceptovereenkomst vestigen opstal-
recht. 

3. De gemeenteraad te informeren over het vorenstaande door 
middel van het bijgesloten conceptraadsinformatiedocument. 

 
 
 

J. Kes 

14. 1e behandeling raadsvragen jaarstukken 2013 en 1e IBU 2014 Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording van de 
gestelde technische vragen over de jaarstukken 2013 en de 1e 
IBU 2014. 
 
 
 

J. Kes 

15. Collegeadvies ‘Correctie kadastraal eigendom Veenderijvaart’ Besloten wordt collegeadvies d.d. 8 april 2014 in te trekken en 
akkoord te gaan met bijgaande brief. 
 
 

 

J. Kes 

16. Beheerplan Hemmeland Besloten wordt: 
1. Het aangepaste voorstel 185-39 aan de raad toe te zenden. 
2. Het  begeleidend schrijven met reden/ achtergrond aan de 

raad toe te zenden.  
 
 

 

L. Bromet 

   
 


