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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 7 oktober 2014    
   Week    41   
    
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 30 september en 

vervolgvergadering op 2 oktober 2014, week 40 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Evaluatie afmeerverbod Zesstedenvaart Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie afmeerverbod Zessteden-

vaart voor de periode van 1 november tot 15 april. 
2. De huidige regelgeving te continueren en wat handhaving 

betreft te kiezen voor de “tussenvariant”. 
3. In te stemmen met de informatiebrief. 
 

L. Bromet 

3. Informatie stand van zaken windmolens in De Purmer Besloten wordt kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. 
windmolens in De Purmer. Tevens wordt besloten de raad 
middels een raadsinformatiedocument van de stand van zaken op 
de hoogte te brengen. 
 

J. van der Hoeven 

4. Realisatiekrediet mfa/BSS Besloten wordt: 
1. Akkoord te gaan met de overheveling van € 50.000 van het 

onderdeel realisatie naar het ontwerpkrediet. 
2. Akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van een reali-

satiekrediet ter hoogte van € 6.943.325 (incl. btw). 
3. Akkoord te gaan met het bijgaand raadsvoorstel en -besluit. 
4. Het krediet betreffende Tijdelijke Huisvesting te laten verval-

len. 
 

J. van der Hoeven 
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5. Intentieovereenkomsten mfa/BSS Besloten wordt akkoord te gaan met vier intentieovereenkomsten 

tussen de gemeente en de toekomstige gebruikers van de mfa/ 
BSS. 
 
 

J. van der Hoeven 

6. Legalisatie gebruik De Zarken 20 te Monnickendam Besloten wordt: 
1. Geen medewerking te verlenen aan een projectafwijkingspro-

cedure zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo 
en de aanvraag voor het legaliseren van het gebruik van het 
pand ten behoeve van toeristisch overnachten en kantoor, te 
weigeren, onder voorbehoud dat de raad een verklaring van 
geen bedenkingen (vvgb) voor het bouwplan weigert af te 
geven. 

2. Het ontwerpbesluit tot weigering van de omgevingsvergun-
ning, samen met de ontwerpweigering vvgb, ter inzage te 
leggen zoals voorgeschreven in artikel 3.10 Wabo. 

3. Als geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbe-
sluit tot weigering van de omgevingsvergunning en de ont-
werpweigering vvgb, de aanvraag om omgevingsvergunning te 
weigeren. 

 
 

J. van der Hoeven 

7.  Beantwoording van de raadsvragen inzake De Zarken Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording van de 
vragen van de raad d.d. 4 september 2014 inzake De Zarken 20 
te Monnickendam. 
 
 

J. van der Hoeven 

8.  Stand van zaken laadpalen t.b.v. elektrische auto's Besloten wordt kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. 
de laadpalen ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s. 
 
 

L. Bromet 
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9. Evaluatie en uitvoering Wmo 2013-2014 Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het bijgevoegde informatie raad-document 
over: 

a. de evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013. 
b. de prestatiegegevens van de Wmo 2013. 
c. de resultaten van het onderzoek klanttevredenheid mantelzor-

gers. 
d. de evaluatie van het Wmo-uitvoeringsplan 2013, stand van 

zaken tot 1 juli 2014 en het Wmo-uitvoeringsplan voor de 
tweede helft 2014.  

2. In te stemmen met het ter kennisname aanbieden aan de 
Wmo-raad van bovenstaande documenten. 

 

J. Kes 

10. Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning tijdelijk depot 

Kloosterdijk 1a in Monnickendam 

 

Besloten wordt: 
1. De ingediende zienswijze niet te laten leiden tot een aan-

passing van de omgevingsvergunning ten opzichte van het 
ontwerpbesluit. 

2. De omgevingsvergunning voor de aanleg van een opslagdepot 
voor straatmateriaal op het perceel Kloosterdijk 1a voor de 
duur van 5 jaar te verlenen, zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 2 
van de Wabo. 

3. De omgevingsvergunning ter inzage te leggen zoals voorge-
schreven in artikel 3.10 van de Wabo. 

4. De indiener van de zienswijze te informeren. 
 

J. van der Hoeven 

11. Raadsvragen D66 over de afvalverwerking van de gemeente  
Waterland 
 

Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de vragen van de raadsfractie D66. 
2. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de 

raadsfractie D66. 
 

L. Bromet 
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12. Beleidsplan sociaal domein 'Drie transities, één perspectief’ Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het raadsvoorstel over:  
a. Het beleidsplan sociaal domein 2015-2017 'Drie transities, één 

perspectief. 
b. De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Waterland 2015. 
c. De verordening zorg voor jeugd gemeente Waterland 2015. 
2. In te stemmen met de reactie op het advies van de Wmo-raad 

ten aanzien van het beleidsplan sociaal domein. 
 

J. Kes 

13. Aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering Besloten wordt in te stemmen met de offerteaanvraag aansprake-
lijkheidsverzekering. 
 

J. Kes 

14. Allonge exploitatieovereenkomst plangebied Kloosterdijk 2 Besloten wordt in te stemmen met de allonge op de exploitatie-
overeenkomst voor plangebied Kloosterdijk 2 nabij Monnicken-
dam. 
 

J. van der Hoeven 

15. Beantwoording raadsvragen VVD Kloosterdijk 5a Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording raadsvra-
gen VVD Kloosterdijk 5a. 
 

J. van der Hoeven 

16. Beantwoording raadsvragen VVD aanvraag Buitendijk 1 Katwoude Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording raadsvra-
gen VVD aanvraag Buitendijk 1 Katwoude. 
 

J. van der Hoeven 

17. Beantwoording raadsvragen PvdA inzake de buurtbus Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording van de 
raadsvragen van de PvdA inzake de buurtbus. 
 

L. Bromet 
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