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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 9 september 2014    
   Week    37   
    
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 2 september 2014, 
week 36 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Standplaats Broek in Waterland Besloten wordt vergunning te verlenen aan V.O.F.  A&G 
Koelewijn en zoon voor het innemen van een standplaats op 
parkeerterrein het Nieuwland in Broek in Waterland. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

3. Instemmen met de zienswijze op de gewijzigde begroting 2014,  
ontwerpbegroting 2015 en de scenariokeuze transitie Baanstede 
 

Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel over de 
gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en de scena-
riokeuze voor de transitie van het werkvoorzieningsschap 
Zaanstreek-Waterland (Baanstede). 
 
 

L. Bromet 

4. Afmeerpalen Veenderijgouw Besloten wordt in te stemmen met het opleggen van bestuurs-
dwang. 
 
 

L. Bromet 

5. Afsluiting krediet Vervanging serverpark Besloten wordt het project Vervanging serverpark financieel af te 
sluiten. 
 
 

J. Kes 
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6. Buitengewoon Opsporingsambtenaar Besloten wordt: 
1. Akkoord te gaan met de inhoud van het “Convenant inzet 

Buitengewoon Opsporingsambtenaren Domein I van de 
gemeente Edam-Volendam in de gemeente Waterland”.  

2. Aan te wijzen als BOA Drank en Horeca en als zodanig te 
belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij 
of krachtens de Drank- en Horecawet en hoofdstuk 2, afde-
ling 7, 8 en 8a en artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Waterland 2010, de buitengewoon opsporings-
ambtenaren in dienst van de gemeente Edam-Volendam bij de 
afdeling Veiligheid, Handhaving & Brandweerzorg. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

7.  Beslissing op bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning 
perceel De Zarken 20 te Monnickendam 
 

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, 

de omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een ber-
ging en het vervangen van de dakbedekking van het bijgebouw 
op het perceel De Zarken 20 te Monnickendam in stand te 
houden. 

 

J. van der Hoeven 

8.  Planvorming perceel Kloosterdijk 2 te Monnickendam Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de realisatie van twee extra burgerwonin-

gen op het perceel Kloosterdijk 2 te Monnickendam conform 
bijgevoegd beeldkwaliteitsplan (model B) in plaats van het in 
het ontwerpbestemmingsplan “Monnickendam Kloosterdijk 
2” opgenomen zorghotel en het zorgcomplex voor demente-
rende ouderen. 

2.   Vooruitlopend op de aanpassing van het bestemmingsplan 
“Monnickendam Kloosterdijk 2” de gemeenteraad hierover te 
informeren met een raadsinformatiedocument. 

 

J. van der Hoeven 

   
 


