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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 16 september 2014    
   Week    38   
    
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 9 september 2014, 

week 37 
 

Gewijzigd vastgesteld. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Verzoek om vooroverleg pinbox Marken Besloten wordt: 
1. Mee te werken aan een procedure om af te wijken van het 

bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a 
onder 3 Wabo voor het voor het plaatsen van een pinbox bij 
de entree van Marken bij Boxenring 40 (optie 2a). 

2. Geen medewerking te verlenen aan een procedure om af te 
wijken van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een 
pinbox op de andere alternatieve locaties. 

3. Een planschadeovereenkomst te sluiten met de aanvrager. 
4. De raad actief te informeren. 
 
 

J. van der Hoeven 

3. Beslissing op bezwaar besluit vaststellen dwangsom Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het advies van de Adviescommissie voor 

de bezwaarschriften Waterland d.d. 2 september 2014  over 
het bezwaarschrift van Lemkens Juridisch Advies d.d. 30 juni 
2014. 

2. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief. 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
4. Aanpassing verzoek om vooroverleg voor het slopen van de 

bestaande schuur en het bouwen van nieuwe schuren Kloosterdijk 
5a 

Besloten wordt: 
1. Geen medewerking te verlenen aan een procedure om af te 

wijken van het bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.12 
lid 1 sub a onder 3 Wabo voor het bouwen van nieuwe schu-
ren op het perceel Kloosterdijk 5a te Monnickendam. 

2. Wel medewerking te verlenen aan een aangepast plan onder de 
voorwaarde dat de maten van de schuren worden aangepast 
tot de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid van artikel 2.12 lid 
1 sub a onder 1 Wabo. 

3. De raad actief te informeren. 
4. Het afdelingshoofd VROM te mandateren voor het afhande-

len van het verzoek om vooroverleg. 
 
 
 

J. van der Hoeven 

5. Aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 
stolpwoning en oprichten van bijgebouwen op het perceel 
Overleek 19 te Monnickendam 

Besloten wordt niet mee te werken aan een projectafwijkings-
besluitprocedure zolang niet voldaan is aan alle indieningsver-
eisten. Dit houdt dus concreet in dat de ruimtelijke onderbou-
wing moet voldoen aan de indieningsvereisten en het vereiste 
bodemonderzoek wordt bijgevoegd. 
 
 
 

J. van der Hoeven 

6. Addendum bij dienstverleningsovereenkomst SMT urgentieverkla-
ringen 

Besloten wordt in te stemmen met het toevoegen van een 
addendum, met betrekking tot archivering, aan de dienstverle-
ningsovereenkomst SMT urgenties tussen Gemeente Waterland 
en Zaanstad. 
 
 
 

J. van der Hoeven 
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7.  Afsluiten van overeenkomsten voor de procedure oogo (op over-

eenstemming gericht overleg) jeugdplan 
Besloten wordt: 
1a. In het kader van de Jeugdwet lokaal overleg te voeren met de    

Stichting Samenwerkingsverband Waterland Primair Onder-
wijs. 

b.  In het kader van de Jeugdwet regionaal overleg te voeren met 
de Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Waterland in de samenstelling van het oogo ondersteunings-
plan passend onderwijs. 

2a. In te stemmen met de af te sluiten overeenkomst met de 
Stichting Samenwerkingsverband Waterland Primair Onder-
wijs. 

b.  In te stemmen met de af te sluiten overeenkomst met de 
Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Waterland. 

 
 
 
 
 
 
 
 

G. Bekhuis 

8.  Vaststellen uitvoeringsregeling subsidies Zorg en Welzijn Besloten wordt de uitvoeringsregeling subsidies Zorg en Welzijn 
2014 vast te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Kes 
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9. Exploitatieovereenkomst en kostenverhaal De Noord 24 Ilpendam Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de kosten die gemaakt moeten worden 
teneinde een woning op het perceel De Noord 24 te Ilpendam 
te realiseren.  

2. Besluiten dat de kosten voor het digitaal opstellen van het 
bestemmingsplan zoals genoemd in 1.1.2 voor rekening van de 
gemeente komen, indien de woning met eenzelfde maat en op 
exact dezelfde plek als de voormalige woning wordt gereali-
seerd.  

3. Indien de woning op een andere plek en/of met een ander 
formaat wordt gerealiseerd, zijn alle kosten voor het digitaal 
opstellen van het bestemmingsplan zoals genoemd in 1.1.2 
voor rekening van de aanvrager. 

4. In afwijking van de indieningvereisten geen verplichting op te 
leggen om een planschaderisicoanalyse te laten opstellen.  

5. Conform het collegebesluit d.d. 4 maart 2014 de exploitatie-
overeenkomst, waarin planschade- en kostenverhaal wordt 
geregeld, te sluiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 
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