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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 19 augustus 2014    
   Week    34   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven en D. Broere 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 12 augustus 2014, 

week 33 
 
 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Provinciale ontwerp uitvoeringsregel natuurcompensatie 
 
 
 
 

Besloten wordt in te stemmen met de gewijzigde reactie aan GS 
van Noord-Holland. 
 

J. van der Hoeven 

3. Wijzigen APV gemeente Waterland 2010 
 
 
 

Besloten wordt in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Raadsinformatiedocument inrichting toegang jeugdzorg 
 
 
 
 

Besloten wordt in te stemmen met het raadsinformatiedocument 
inrichting toegang jeugdzorg. 
 

J. Kes 

5. Aanvraag om vergunning voor het plaatsen van twee palen in de 
Veenderijgouw te Broek in Waterland 
 
 
 
 

Besloten wordt de aanvraag om vergunning voor het plaatsen 
van twee palen in de Veenderijgouw te Broek in Waterland af te 
wijzen. 
 

J. van der Hoeven 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
6. Planschadeverzoek Cornelis Roelestraat 32 te Broek in Waterland Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het planschadeadvies. 
2. Tegemoetkoming in de planschade in de zin van artikel 6.1 

Wro ter hoogte van € 8.000,00 toe te kennen wegens waarde-
vermindering van de woning op het adres.   

3. Het bedrag van de tegemoetkoming in planschade te vermeer-
deren met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de datum 
van ontvangst van de planschadeaanvraag tot aan de dag van 
uitkering van de schadevergoeding. 

4. Het bedrag van de tegemoetkoming in planschade niet te 
vermeerderen met de forfaitair begrote kosten van rechts-
kundige bijstand. 

 

J. van der Hoeven 

7.  Schriftelijke vragen VVD over beheer douche en toiletgebouw 
Marken 

Besloten wordt in te stemmen met bijgaande beantwoording 
schriftelijke raadsvragen. 
 

L. Bromet 

8.  Ondernemersenquête/Bedrijvenomnibus gemeente Waterland, 
onderzoek onder bedrijven in 2013 

Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het rapport Ondernemersenquête  

Gemeente Waterland. 
2. De opvallendste resultaten en aandachtspunten te bespreken 

met Ondernemersvereniging Waterland in het regulier overleg 
en op basis daarvan te bepalen of het wenselijk is om het 
gemeentelijk beleid of de gemeentelijke dienstverlening enig-
zins bij te stellen of aan te passen. 

3. Het rapport Ondernemersenquête Gemeente Waterland ter 
kennisname, als bijlage bij een raadsinformatiedocument, aan 
te bieden aan de gemeenteraad. 

 

J. van der Hoeven 

9. Beantwoording raadsvragen D66 over het onderzoek naar De 
Bolder 

Besloten wordt in te stemmen met de beantwoordingraadsvragen 
D66 over het onderzoek naar De Bolder. 
 

J. Kes 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
10. Verzoek om vooroverleg Buurterstraat 2 en Kerkbuurt 22 te 

Marken 
Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van het verzoek om vooroverleg voor ont-

wikkeling van woningbouw op de locaties Buurterstraat 2 en 
Kerkbuurt 22 te Marken. 

2. De samenwerking aan te gaan met de eigenaren/ontwikkelaars 
om te komen tot woningbouwontwikkeling op deze locaties. 

3. De initiatiefnemers hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen 
als afdoening van hun verzoek om vooroverleg. 

4. Het project op het woningbouwprogramma Waterland te 
plaatsen en te programmeren voor 2016 (aanvraag omgevings-
vergunning). 

5. De raad op de hoogte te stellen via het bijgevoegd informatie-
document. 

 

J. van der Hoeven 

11. Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke 
ombudsman metropool Amsterdam 2013 

Besloten wordt in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel waarin 
wordt voorgesteld:  
1. In te stemmen met de conceptbegroting 2015 van de Gemeen-

schappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool 
Amsterdam 2013. 

2. De bijgaande conceptzienswijze aan de gemeenteraad van 
Amsterdam vast te stellen. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

12. Verslag schouw Broeker dorpsraad en stadsraad Monnickendam Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het verslag van de schouw met de Broeker 

dorpsraad op 7 juli 2014 en de daarin opgenomen toezeg-
gingen. 

2. In te stemmen met het verslag van de schouw met de stads-
raad Monnickendam op 25 juni 2014 en de daarin opgenomen 
toezeggingen. 

 

G. Bekhuis 

   
 


