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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 12 augustus 2014    
   Week    33   
    
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 5 augustus, week 32 
 

Gewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Beantwoording raadsvraag van de VVD over het veiligheidshuis Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording van de 
raadsvraag van de VVD over het Veiligheidshuis. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Beantwoording raadsvragen van de VVD over consequenties CAO Besloten wordt in te stemmen met de aangepaste beantwoording 
van de raadsvragen van de VVD over de uitwerking van de nader 
vast te stellen CAO. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Beantwoording raadsvragen Brede School Scholeneiland Besloten wordt in te stemmen met de aangepaste beantwoording 
van raadsvragen over de Brede School Scholeneiland. 
 

L. Bromet 

5. Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het ver-
plaatsen van een uitweg op het perceel Jaagweg 20 te Ilpendam 

Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 

Waterland over te nemen. 
2. De bezwaren m.b.t. het verlenen van de omgevingsvergunning 

voor het maken van een uitweg op het perceel Jaagweg 2 te 
Ilpendam gegrond te verklaren en het primaire besluit in te 
trekken en de omgevingsvergunning alsnog te weigeren.  

3. De bezwaren m.b.t. de tijdelijke voorwaarde ongegrond te 
verklaren. 

 

J. van der Hoeven 
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6. Beantwoording vragen gesteld in voorbereidende raad 3 juli 2014 
en wijziging tekst algemene subsidieverordening 

Besloten wordt:  
1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen  en 

het document door te zenden naar de raad.  
2. In te stemmen met de wijzigingen in de algemene subsidie-

verordening en de gewijzigde tekst ter vaststelling voor te 
leggen aan de raad. 

 

J. Kes 

7.  Overeenkomst kostenverhaal voor bestemmingsplanprocedure 
Oosterweg M25 

Besloten wordt een exploitatieovereenkomst 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 voor de bestemmingsplanwijziging 
Oosterweg M25 te Purmer. 
 

J. van der Hoeven 

8.  Beantwoording raadsvragen WN! ontslag vrijwillige brandweer Besloten wordt de beantwoording raadsvragen WN! over ontslag 
vrijwillige brandweer vast te stellen. 
  

L. Wagenaar-Kroon 

9. Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk opslagdepot straatmate-
riaal Kloosterdijk 1a in Monnickendam 

Besloten wordt: 
1. Medewerking te verlenen voor de tijdelijke opslag van straat-

materiaal voor de duur van 5 jaar.  
2. Het ontwerpbesluit ter inzage te leggen voor 6 weken. 
3. Indien zienswijzen uitblijven, de vergunning te verlenen. 
 

J. van der Hoeven 

10. Verzoek om vooroverleg vernieuwen en vergroten schuur 
Molengouw 42 in Broek in Waterland 

Besloten wordt: 
1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om voorover-

leg voor het vernieuwen en vergroten van een schuur aan de 
Molengouw 42 te Broek in Waterland. 

2. Aanvrager in overweging te geven een aangepast plan in te 
dienen. 

 

J. van der Hoeven 
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11. Verzoek om vooroverleg bouw schuur op het perceel Overleek 5 
in Monnickendam 

Besloten wordt: 
1. Geen medewerking te verlenen aan ingediend verzoek om 

vooroverleg voor de bouw van een schuur (optie a en optie b) 
op het perceel Overleek 5 in Monnickendam. 

2. Aanvrager in overweging te geven een aangepast bouwplan in 
te dienen, dat voldoet aan de regels van het bestemmingsplan. 

 

 

J. van der Hoeven 

12. Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding aanbouw Houtrib 81 
in Monnickendam 

Besloten wordt: 
1. Geen medewerking te verlenen aan de aangevraagde omge-

vingsvergunning voor de uitbreiding van de aanbouw aan de 
zijgevel op het perceel Houtrib 81 in Monnickendam en de 
aanvraag te weigeren. 

2. Aanvrager in overweging te geven een aangepaste aanvraag in 
te dienen, die voldoet aan bestemmingsplanregels. 

 
 

J. van der Hoeven 

13. Perceel grond gelegen bij Kloosterdijk 19 Besloten wordt in te stemmen met het verzenden van de voor-
gestelde brief. 

 

 

J. Kes 

14. Ingebruikgevingsovereenkomst De Verwondering Wethouder Bekhuis wordt gemachtigd de overeenkomst aan te 
laten passen. De definitieve versie wordt donderdag 14 augustus 
ter screening aan de overige collegeleden voorgelegd, zodat deze 
op 15 augustus ondertekend kan worden. 
 
 

G. Bekhuis 

   
 


