
 
 

  pagina 1 van 4 

BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 5 augustus 2014    
   Week    32   
    
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. Besluitenlijsten van de vergaderingen gehouden op: 

- 8 juli 2014 , week 28 
- 15 juli 2014, week 29 
- 29 juli 2014, week 31  
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Voorontwerpbestemmingsplan multifunctionele accommodaties Besloten wordt: 
1. Het voorontwerpbestemmingsplan "Monnickendam Brede 

School Scholeneiland" (NL.IMRO.0852.BPKMbredescho014-
vo01) inclusief de daarbij behorende onderzoeken vast te 
stellen. 

2. Kennis te geven van de voorbereiding van het 
bestemmingsplan "Monnickendam Brede School 
Scholeneiland" zoals bedoeld in artikel 1.3.1 Bro. 

3. Vooroverleg te plegen over het voorontwerpbestemmingplan 
"Monnickendam- Brede school Scholeneiland" zoals bedoeld 
in artikel 3.1.1 Bro. 

4.  Het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor 
de inspraak, zoals bedoeld in de inspraakverordening van de 
gemeente Waterland. 

 

J. van der Hoeven 

3. Beantwoording raadsvragen huisvesting De Verwondering, 
nummer 308-48 

Besloten wordt het document Beantwoording raadsvragen 308-
48 ter kennisname door te zenden naar de raad. 
 

G. Bekhuis 

4. Beantwoording raadsvragen inzake EZW Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording van de 
raadsvragen VVD inzake liquidatie EZW. 
 

J. Kes 



 
 

  pagina 2 van 4 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
5. De jongerenplek "Keet" verhuist van het Bernard Nieuwetijt 

College naar Galgeriet 8 (de Werf). 
Besloten wordt kennis te nemen van de nieuwe locatie van 
"Keet" in Monnickendam. 
 

J. Kes 

6. Beantwoording raadsvragen fractie SP Appa-wetgeving Besloten wordt akkoord te gaan met beantwoording van 
raadsvragen SP, nummer 166-104, inzake Appa-wetgeving. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

7.  Beantwoording raadsvragen VVD (onderdeel VROM) Besloten wordt de raadsvragen VVD,  inzake Buitendijk 1, 
Dorpsstraat 29, Nieuwland 27, Prooijen 5A en Zalmhuis Steur 
conform voorstel te beantwoorden. 
 

J. van der Hoeven 

8.  Afspraken DVO/SNO BAG Purmerend Besloten wordt in te stemmen met het verlengen van de Dienst-
verleningsovereenkomst (DVO) en Service Niveauovereenkomst 
(SNO) BAG Beheer gemeente Purmerend tot 1 januari 2015. 
 

J. Kes 

9. Principeakkoord CAO gemeenten 2013-3015 Besloten wordt akkoord te gaan met vaststelling van het princi-
peakkoord CAO gemeenten 2013-2015. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

10. Bruikleenovereenkomst VrZW Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van een bruik-
leenovereenkomst met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
(VrZW) ten behoeve van de advisering door de VrZW aan de 
gemeente. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

11. Af te wijken van de Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid voor de 
applicatie en ondersteunende diensten voor de uitkeringsadmini-
stratie en WMO 

 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met een enkelvoudige aanbestedingsprocedure 

voor de applicatie en ondersteunende diensten voor de uitke-
ringsadministratie en Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo) en Wet inburgering (Wi), met een voorgestelde con-
tractperiode van twee jaar, met de optie tot 1 jaar verlenging, 
omdat de gemeenten Purmerend en Zaanstad afwijzend 
hebben gereageerd op ons verzoek om de administratie bij hen 
onder te mogen brengen.  

2. In te stemmen met het afwijken van de Nota Inkoop- en Aan-
bestedingsbeleid. 

 

J. Kes 
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12. Beslissing op bezwaar Leeteinde 1 Besloten wordt: 

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 
Waterland over te nemen. 

2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het primaire besluit, 
na aanvulling van de motivatie, in stand te laten. 

3. Aan de verleende omgevingsvergunning de voorwaarde te 
verbinden de openslaande deuren van de schuur zo aan te 
passen dat ze niet meer op de feitelijke openbare weg open 
kunnen. 

 

J. van der Hoeven 

13. Vervanging Wifi-netwerk en microsoft ISA-server 2006 Besloten wordt in te stemmen met het gunnen van de opdracht 
‘vervanging Wifi-netwerk en ISA-server 2006’ aan Onesolution. 
 

J. Kes 

14. Beantwoording raadsvragen SP (onderdeel overtuinen Uitdam) Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording raads- 
vragen SP (onderdeel overtuinen Uitdam). 
 

J. van der Hoeven 

15. Beantwoording schriftelijke vragen SP opknapbeurt Oranjewijk Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording raads- 
vragen SP inzake opknapbeurt Oranjewijk. 
 

J. van der Hoeven 

16. Beantwoording raadvragen VVD benoemingen VNG Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording van de  
raadsvragen VVD over de benoemingen bestuurlijke organisatie 
VNG. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

17. Advies van gebiedscommissie Laag Holland aan de provincie Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de nuanceringen zoals deze door onze 

gemeente zijn aangebracht in de conceptbrief van de 
gebiedscommissie Laag Holland aan GS van Noord-Holland. 

2. De gebiedscommissie Laag Holland te verzoeken de concept-
brief aan te passen en aandacht voor het totale gebied in 
Waterland te vragen, zoals door het college wordt voorgesteld. 

 

J. van der Hoeven 
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18. Voorbereiding renovatie/nieuwbouw sporthal 't Spil Besloten wordt: 

1. Het collegebesluit en de bijbehorende toezegging van 17 
december 2013 te heroverwegen en nu te gaan onderzoeken 
of renovatie van sporthal 't Spil de beste optie is. 

2. Dit onderzoek breder te trekken (quickscan) en hierin de 
ontwikkelingen op deze locatie en op andere locaties in de 
omgeving te betrekken. 

 
 
 
 
 
 
 

G. Bekhuis 

19. Beantwoording raadsvragen SP inzake deur aan deurverkopers Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording van de 
raadsvragen SP inzake deur aan deurverkopers. 
 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

20. Raadsinformatiedocument 3D aangifteloket politiezaken Besloten wordt in te stemmen met bijgevoegd raadsinformatie- 
document. 
 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

   
 


	Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en D. Broere

