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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 24 juni 2014    
   Week    26   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en T. van den Berg 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijsten van de vergaderingen gehouden op 16 en 19 juni 
2014, week 25 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Financiële stand van zaken Mirror Waterhotel Besloten wordt in te stemmen met de overschrijding Bouwplan 
Mirror Waterhotel tot en met het moment van budgettoekenning 
door de gemeenteraad met een maximum van € 15.000,00. 
 

J. van der Hoeven 

3. Benoeming babs voor één dag Besloten wordt tot benoeming van de in het voorstel genoemde 
persoon, wonende in de gemeente Waterland, tot onbezoldigd 
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor 
één dag. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Afhandeling verzoek planschade Noordeinde 2-4 te Monnicken-
dam 

Besloten wordt in te stemmen met het advies om het verzoek om 
planschade af te wijzen en het betaalde drempelbedrag niet te 
restitueren. 
 

J. van der Hoeven 

5. Beschikbaar stellen budget voor de huisvesting van ‘De Verwonde-
ring’ 

Besloten wordt in te stemmen met de tekst van het gewijzigde 
raadsvoorstel, incl. bijlagen. 
 

G. Bekhuis 

6.  Zienswijze artikel 35 RvO initiatiefvoorstel ontwerpbestemmings-
plan Bennewerf 

Besloten wordt in te stemmen met de aangepaste zienswijze en 
de raad te verzoeken het initiatiefvoorstel af te wijzen. 
 

J. van der Hoeven 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

7.  Benoemingen WMO-raad Ingestemd wordt met het voorstel om: 
1. De heer J. Overmeer te benoemen tot lid van de WMO-raad 

voor de doelgroep ‘Mensen met een lichamelijke beperking’ 
tot 29 mei 2018. 

2. Mevrouw Visser te herbenoemen als lid voor de doelgroep 
‘Mensen met een verstandelijke beperking’ tot 29 mei 2017. 

 
 

J. Kes 

8. Welstandsadvies Buitendijk 1 in Katwoude Ingestemd wordt met het voorstel om het advies van de wel-
standscommissie over te nemen en niet in te stemmen met het 
verzoek van de aanvrager. 
 
 

J. van der Hoeven 

9. Handboek Beveiliging Suwinet 2014 Besloten wordt in te stemmen met het voorstel om: 
1. Het Handboek Beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland 

vast te stellen. 
2. In te stemmen met het bijbehorende raadsinformatiedocu-

ment. 
 
 

J. Kes 

10. Jaarvergadering EZW Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het verslag van de vorige vergadering. 
2. In te stemmen met de jaarrekening 2013 en de dividendbe-

stemming. 
3. Het bestuur decharge te verlenen. 
4. In te stemmen met 23 juni 2015 als volgende vergaderdatum. 
5. Het hoofd van de afdeling Financiën te machtigen in de ver-

gadering van 24 juni 2014 de gemeente te vertegenwoordigen. 
 
 

J. Kes 

   
 


