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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 26 augustus 2014    
   Week    35   
    
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 19 augustus 2014, 
week 34 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Exploitatieovereenkomst en start bestemmingsplanprocedure 
Monnickenmeer 5 

Besloten wordt: 
1. Als vervolg op het gemeentelijke standpunt op de aanvraag om 

vooroverleg en het ingediende verzoek om een bestemmings-
wijziging met de eigenaren van perceel Monnickenmeer 5 te 
Monnickendam een exploitatieovereenkomst te sluiten. 

2. In afwijking van de standaardwerkwijze de verplichting tot het 
opstellen van een planschaderisicoanalyse als bijlage bij de 
exploitatieovereenkomst te laten vervallen. 

3. Ter uitvoering van de gesloten exploitatieovereenkomst het 
voorontwerp bestemmingsplan Monnickenmeer 5 op te (laten) 
stellen en vrij te geven voor vooroverleg en inspraak. 

 

J. van der Hoeven 

3. Individueel machtigingsbesluit vertegenwoordiging kort geding Besloten wordt in te stemmen met het individueel machtigings-
besluit ten behoeve van de vertegenwoordiging in kort geding. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

4. Beantwoording vragen VVD over ledenraadpleging inzameling 
kunststof 

Besloten wordt in te stemmen met de gewijzigde beantwoording 
vragen van de VVD over ledenraadpleging inzameling kunststof. 
 

L. Bromet 
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5. Advisering omtrent alternatieven voor onkruidbestrijding op 
verhardingen 

Besloten wordt: 
1. Te stoppen met chemische onkruidbestrijding op verhardingen 

en over te stappen op borstelen.  
2. Een raadsvoorstel voor te bereiden in het kader van de pilot 

“Onkruidbestrijding op verhardingen”. 
 

L. Bromet 

6. Informatiebeveiliging Suwinet door gemeenten Besloten wordt kennis te nemen van:  
1. De brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid inzake oproep direct maatregelen te treffen als de infor-
matiebeveiliging van via Suwinet verkregen gegevens tekort-
schiet.  

2. De stand van zaken van de informatiebeveiliging Suwinet. 
 

J. Kes 

7.  Ondergrondse afvalcontainers Haringburgwal Besloten wordt: 
1. Het verzoek tot handhaving tegen het plaatsen van onder-

grondse afvalcontainers aan de Haringburgwal af te wijzen. 
2. In te stemmen met bijgevoegde conceptreactie. 
  

L. Bromet 

8.  Overzicht van beleidskeuzes voor college en raad o.g.v. de 
Participatiewet 

Besloten wordt in te stemmen met de bijgevoegde notitie met  
beleidsrichtingen voor de Participatiewet. 
 

L. Bromet 

9. Afhandeling toezeggingen inzake het Preventie en Handhavings-
plan Alcohol 2014-2017 

Besloten wordt het bijgevoegde raadsinformatiedocument inclu-
sief bijlagen aan de raad toe te zenden. 
 

L. Wagenaar-Kroon 

10. Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 
1 dag 

Besloten wordt tot benoeming van onbezoldigd buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor 1 dag. 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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11. Beantwoording raadsvraag aanpassing btw-regelgeving Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording van de 
raadsvraag over de aanpassing btw-regelgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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