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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 1 juli 2014    
   Week    27   
    
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. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 juni 2014, week 

26 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Memo inrichting toegang jeugdzorg Besloten wordt kennis te nemen van de voorgelegde memo over 
de inrichting van de toegang voor de jeugdzorg. 
 

J. Kes 

3. Burgerparticipatieplannen 2014 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de plannen van de dorpsvereniging 

Watergang en de Dorpsraad Ilpendam voor werkzaamheden 
in en om de dorpshuizen. 

2. De aanvraag van de Broeker Dorpsraad mede te beschouwen 
als een aanvullende aanvraag voor het jeugdparticipatiebudget 
en dit gedeeltelijk te honoreren voor het plaatsen van een JOP. 

3. De aanvraag van de Eilandraad Marken voor promotie van 
deze kern voor jonge gezinnen voor dit jaar af te wijzen. 

 

G. Bekhuis 

4. Samenwerkingsconvenant Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van het 
hernieuwde samenwerkingsconvenant Veiligheidshuis Zaan-
streek-Waterland 2014. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

5. Jaarrekening ISW Besloten wordt: 
1. De jaarrekening voor kennisgeving aan te nemen. 
2. De portefeuillehouder de bijgevoegde vraag te laten stellen aan 

het Algemeen Bestuur van het ISW tijdens de vergadering op 
2 juli 2014. 

 

L. Wagenaar-Kroon 



 
 

  pagina 2 van 8 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
6. Beslissing op bezwaar inzake Zalmhuis Steur tegen het besluit tot 

vaststelling van de verplichting tot het aanleveren van een geur-

onderzoek 

Besloten wordt: 
1. Zalmhuis Steur B.V., gevestigd op Galgeriet 13, 1141 GC te 

Monnickendam, in rechte vertegenwoordigd door de heer ing. 
J.P. Rovers van Prevent Adviesgroep, gevestigd op De Dijken 
7f, 1747 EE te Tuitjenhorn, ontvankelijk te verklaren in de 
namens haar geuite bezwaren. 

2. Na heroverweging van het bestreden besluit strekkende tot 
vaststelling van de verplichting tot het aanleveren van een 
geuronderzoek van 27 november 2014, tevens bekend ge-
maakt op 27 november 2014, de Adviescommissie voor de 
bezwaarschriften Waterland gehoord hebbende, tot bekrach-
tiging van voornoemd besluit over te gaan en de rechtsgevol-
gen in stand te laten. 

3. In te stemmen met het aankondigen van een last onder 
dwangsom strekkende tot het aanleveren van het geuronder-
zoek naar aanleiding van en in strijd met het besluit tot vast-
stelling van de verplichting tot het aanleveren van zodanig 
onderzoek. 

4. Mandaat te verlenen aan de teamleider Milieudienst Waterland, 
teneinde de bekendmakingsbrief met betrekking tot de onder 
1 tot en met 3 genoemde besluiten te ondertekenen en uit te 
laten gaan. 

 

L. Bromet 

7.  Zonnepark in De Purmer Besloten wordt niet mee te werken aan het verzoek voor het 
aanleggen van een zonnepark in De Purmer en in te stemmen 
met de voorgelegde conceptbrief. 
 

L. Bromet 

8.  Sloop oud Stuttenburgh aan de Havenstraat 20 te Monnickendam Besloten wordt medewerking te verlenen aan de sloop van oud 
Stuttenburgh aan de Havenstraat 20 te Monnickendam. 
 

J. van der Hoeven 

9. Definitief vervoersplan EBS 2014-2015 Besloten wordt kennis te nemen van het definitief vervoersplan 
EBS 2014-2015 en de gemeenteraad hierover te informeren. 
 

L. Bromet 
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10. Zienswijze MER schaliegas Besloten wordt in te stemmen met de voorgelegde zienswijze 

over de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan MER 
structuurvisie Schaliegas (CNRD) en de voorgelegde brief. 
 

L. Bromet 

11. Realisatie van horeca en/of kantoor Brugstraat 6 Besloten wordt: 

1. Geen medewerking te verlenen aan een procedure om af te 

wijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van 

horeca/kantoor op de begane grond en appartementen op de 

verdieping op het perceel Brugstraat 6 te Monnickendam. 

2. Initiatiefnemer middels de beantwoording van het voorover-

legplan te laten weten dat herontwikkeling van het terrein 

mogelijk is, mits enkele aandachtspunten in acht worden 

genomen.  
3. De raad actief te informeren. 
 

J. van der Hoeven 

12. Rapport uitwerking kritische prestatie indicatoren gemeentelijke 
archiefketen KPI's 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de genoemde aanbevelingen en met de 

conceptbrief als reactie op het rapport uitwerking Kritsche 

Prestatie Indicatoren gemeentelijke archiefketen 2013 van het 

Waterlands Archief.  
2. In te stemmen met het conceptraadsinformatiedocument. 
 

J. Kes 

13. Uitstel termijn voor geven advies over het Kader Ruimtelijke 
Kwaliteit 

Besloten wordt in te stemmen met het versturen van de 

voorgelegde brief waarin verzocht wordt om uitstel van de 

termijn voor het geven van advies op de weging van het Kader 

Ruimtelijke Kwaliteit. 

 

L. Wagenaar-Kroon 
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14. Implementatie Wet Markt en Overheid Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de gedragsregels en het afwegingskader 

van de Wet Markt en Overheid. 

2. In te stemmen met de inventarisatie van economische 

activiteiten (bijlage 1.) die vallen onder de Wet Markt en Over-

heid. 

3. De gemeenteraad voor te stellen een aantal uitzonderingen van 

de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid vast te stellen 

in het kader van het algemeen belang en geen inspraak te 

houden. 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 

15. Verslag bestuurlijk overleg Eilandraad Marken d.d. 20 mei 2014 Besloten wordt in te stemmen met het verslag van het overleg 

met de Eilandraad Marken op 20 mei 2014 en de daarin opge-

nomen nieuwe en nog resterende toezeggingen. 

 

 

G. Bekhuis 

16. Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding woning Dorpsstraat 
29, Ilpendam 

Besloten wordt geen medewerking te verlenen en de aanvraag 

omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de woning 

Dorpsstraat 29 in Ilpendam te weigeren. 

 

 

J. van der Hoeven 

17. Beslissing op bezwaar handhaving Noordervesting 9, 
Monnickendam 

Besloten wordt: 

1. Het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen. 

2. Het bezwaarschrift tegen de dwangsombeschikking ontvanke-

lijk, maar ongegrond te verklaren. 
3. Het bezwaarschrift tegen de brief inzake privaatrechtelijke 

revindicatie niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
 

J. van der Hoeven 
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18. Vooroverleg plan ten behoeve van de realisatie van drie apparte-

menten op het perceel Nieuwland 27, Broek in Waterland 
Besloten wordt: 

1. Mee te werken aan een bestemmingsplanherziening ten behoe-

ve van de realisatie van drie appartementen op de begane 

grond van het pand Nieuwland 27 te Broek in Waterland. 

2. Een overeenkomst te sluiten met de aanvrager, waarin wordt 

geregeld dat de aanvrager de kosten draagt, die noodzakelijk 

zijn voor de te voeren procedure en eventuele planschade. 
3. De raad actief te informeren. 
 

J. van der Hoeven 

19. Aanvraag omgevingsvergunning voor de sloop, nieuwbouw en 
uitbreiding Groote Noord 5, Monnickendam 

Besloten wordt: 

1. Geen omgevingsvergunning te verlenen voor de sloop, nieuw-

bouw en uitbreiding van de woning Groote Noord 5 in 

Monnickendam. 
2. Wel medewerking te verlenen aan een aanvraag als het bouw-

plan wordt aangepast aan de gestelde voorwaarden. 
 

J. van der Hoeven 

20. Deelovereenkomst inkoop ondersteuningsdiensten Wmo Besloten wordt: 

1. Akkoord te gaan met de Deelovereenkomst inzake Ondersteu-

ningsdiensten Wmo.  

2. Akkoord te gaan met de systematiek en parameters voor de 

opbouw van de tarieven behorende bij de Deelovereenkomst. 

3. Akkoord te gaan met de tarieven voor begeleiding en hulp bij 

het huishouden.  
4. De ondersteuningsdiensten aan te merken als Diensten van 

Algemeen Economisch Belang. 
 

J. Kes 

21. Bezwaar tegen de Onroerende Zaak Belasting kunstgrasvelden Besloten wordt niet akkoord te gaan met het verzoek voor com-

pensatie van de OZB voor de kunstgrasvelden van de voetbal-

verenigingen VV Monnickendam en SDOB. 

 

L. Bromet 
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22. Convenant regionale samenwerking waterketen Zaanstreek-Water-

land 
Besloten wordt in te stemmen met de ondertekening van het 

voorgelegde convenant 'Regionale samenwerking waterketen  
Zaanstreek-Waterland'. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

23. Instemmen met de notitie beleidsrichtingen Wmo en Jeugd Besloten word in te stemmen met de voorgelegde notitie met 

beleidsrichtingen voor de Wmo en Jeugd als voorbereiding op 

het beleidsplan sociaal domein en de verordeningen Wmo en 

Jeugd . 

 

J. Kes 

24. Akte van borgtocht lening lichtmasten VV Monnickendam Besloten wordt akkoord te gaan met het tekenen van de akte van 

borgtocht van de Stichting Waarborgfonds Sport voor de lening 

van € 50.000,- aan VV Monnickendam. 

 

L. Bromet 

25. Aanvullende subsidie De Bolder Besloten wordt: 

1. Het verzoek van De Bolder voor een subsidie van € 16.318,66 

voor het beheer van de vrijwilligersvacaturebank en voor het 

ontwikkelen van vrijwilligersondersteuning toe te kennen voor 

een bedrag van € 1.500, - en voor het restantbedrag van € 

14.818,66 af te wijzen. 

2. Akkoord te gaan met het toekennen van subsidie aan De 

Bolder voor een aanvullende subsidie vanwege een te 

verwachten liquiditeitstekort van € 7.024,69.  

3. Akkoord te gaan met het toekennen van een subsidie van € 

517,- voor juridisch advies over het werkgeverschap met het 

oog op toekomstige ontwikkelingen. 

 

J. Kes 

26. Zienswijze verkoop De Ilpenhof in Ilpendam Besloten wordt in te stemmen met de voorgelegde zienswijze in 

reactie op de door Woonzorg Nederland voorgenomen verkoop 

van de locatie Ilpenhof te Ilpendam. 

 

J. van der Hoeven 
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27. Besluiten op vier bezwaren afgewezen verzoeken tegemoetkoming 

in schade m.b.t. de locatie Van Disweg, Broek in Waterland 
Besloten wordt: 

1. De vier bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren. 
2. De bezwaren ongegrond te verklaren en daarmee de primaire 

besluiten in stand te laten. 
 
 

J. van der Hoeven 

28. Verzoek om vooroverleg bouwplan Kloosterdijk 5a Besloten wordt: 

1. Geen medewerking te verlenen aan een procedure om af te 

wijken van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een 

nieuwe schuur en het gebruik daarvan ten behoeve van 

beroepsuitoefening aan huis op het perceel Kloosterdijk 5a 

Monnickendam. 
2. De raad actief te informeren. 
 
 

J. van der Hoeven 

29. Beëindigen overeenkomst beheer douche- en toiletgebouw Marken Besloten wordt: 
1. Akkoord te gaan met het verzoek van mevrouw Tromp en de 

overeenkomst voor de exploitatie en het beheer van het 
douche- en toiletgebouw Marken te beëindigen. 

2. In te stemmen met de reactie aan de raad. 
 

L. Bromet 

30. Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding bedrijfspand ‘t 
Prooyen 5a, Monnickendam 

Besloten wordt geen medewerking te verlenen aan de aanvraag 
omgevingsvergunning uitbreiding bedrijfspand ’t Prooyen 5a, 
Monnickendam. 
 
 

J. van der Hoeven 

31. Verslag bestuurlijk overleg Dorpsverenigingen Watergang en 
Zuiderwoude 

Besloten wordt in te stemmen met het verslag van de schouw/ 

bestuurlijk overleg met de Dorpsvereniging Watergang en de 

Dorpsraad Zuiderwoude en kennis te nemen van de daarin ge-

dane toezeggingen. 

 

 

G. Bekhuis 
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32. Jaarverslag 2013 Monumenten- en Welstandscommissie Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2013 van de Monumen-

ten- en Welstandscommissie Waterland 2013 en deze ter ken-

nisname voor te leggen aan de raad.  

2. In beginsel de 'conclusies en aanbevelingen' in het jaarverslag 

van de Monumenten- en Welstandscommissie te onderschrij-

ven.  
3. In te stemmen met het jaarverslag en dit ter kennisname voor 

te leggen aan de raad. 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 

33. Raadsvragen van verschillende fracties over de huisvesting van De 
Verwondering 

Besloten wordt in te stemmen met het voorstel om raadsvragen 

van de verschillende fracties over de huisvesting van De Verwon-

dering middels voorgelegd gewijzigd document te beantwoorden. 

 

 

 

 

G. Bekhuis 

34. Jaarverslag Stichting Promotie Waterland (SPW) 2013 Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag met financiële paragraaf 

over 2013 van Stichting Promotie Waterland (SPW).  

2. Het jaarverslag en de financiële paragraaf over 2013 van SPW 

ter kennisname als ingekomen stuk zonder begeleidend schrij-

ven voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

 

 

G. Bekhuis 

   
 


