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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 4 november 2014    
   Week    45 
    
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 28 oktober 2014, 

week 44 
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Nieuw ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Kloosterdijk 2 Besloten wordt: 
1. De procedure tot vaststelling van hogere waarden Wet geluid-

hinder, conform het besluit van 18 juni 2013, stop te zetten. 
2. In te stemmen met een nieuw ontwerpbesluit hogere waarden 

Wet geluidhinder voor de meergeneratiewoning en 2 woning-
en op het oostelijke plangebied en dit gelijktijdig met het 
ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage te leggen. 

3. In te stemmen met de brief voor de indiener van de zienswijze 
op het vorige ontwerpbestemmingsplan. 

4. In te stemmen met het raadsvoorstel en conceptraadsbesluit. 
 

J. van der Hoeven 

3. Bouw van een terreinafscheiding aan de Havenstraat 20 te 
Monnickendam 

Besloten wordt medewerking te verlenen aan de bouw van een  
terreinafscheiding aan de Havenstraat 20 te Monnickendam mid-
dels het doorlopen van een buitenplanse afwijking ex. artikel 2.12 
lid 1 sub a onder 2 van de Wabo en het verlenen van een omge-
vingsvergunning voor de activiteit bouwen. 
 

J. van der Hoeven 

4. Verordening Individuele inkomenstoeslag Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel over de 
Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Waterland 
2015. 
 

L. Bromet 
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5. Het inrichten van het terrein ten behoeve van parkeerplaatsen aan 

de Havenstraat 20 te Monnickendam (Hakvoort). 
 

Besloten wordt medewerking te verlenen aan het tijdelijk 
inrichten van het terrein aan de Havenstraat 20 te Monnicken-
dam ten behoeve van parkeerplaatsen ex. artikel 2.12 lid 1 sub a 
onder 2 Wabo juncto Bijlage II artikel 4 lid 11 Bor, onder de 
voorwaarde dat de initiatiefnemer de zichtzijde van de loods 
voorziet van een groenvoorziening, zoals eerder is toegezegd 
door de initiatiefnemer. 
 

J. van der Hoeven 

6. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel over de 
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente 
Waterland 2015. 
 

L. Bromet 

7.  Verordening bestuurlijke boete Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel over de 
Verordening bestuurlijke boete gemeente Waterland 2015. 
 

L. Bromet 

8.  Herziening bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013 n.a.v. 
uitspraak AbRvS 16 juli 2014, zaaknr. 201304565/1/R1 
(NL.IMRO.0852.BPBGwaterland013-va03) 
 

Besloten wordt in te stemmen met: 
1. Het raadsvoorstel Herziening bestemmingsplan Buitengebied 

Waterland 2013 n.a.v. uitspraak AbRvS 16 juli 2014, zaaknr. 
201304565/1/R1, nummer 158-276. 

2. De Nota Herziening Bestemmingsplan Buitengebied 2013-
va03, nummer 158-278. 

3. Het conceptraadsbesluit, nummer 158-277. 
  

J. van der Hoeven 

9. Verordening leerlingenvervoer Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel voor het 
vaststellen van de Verordening leerlingenvervoer gemeente 
Waterland 2014. 
 

G. Bekhuis 

10. Jaarverslag leerplicht 2013-2014 Besloten wordt: 
1. Het jaarverslag Leerplicht 2013-2014 vast te stellen. 
2. De raad via bijgevoegd informatiedocument te informeren en 

het Jaarverslag Leerplicht ter kennisname aan de raad sturen. 
 

G. Bekhuis 
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11. Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel over het 

vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie Participatie-
wet gemeente Waterland 2015. 
 
 
 
 
 
 

L. Bromet 

12. Verordening tegenprestatie Besloten wordt akkoord te gaan met het raadsvoorstel over de 
Verordening tegenprestatie. 

 

 

 

 

 

 

L. Bromet 

13. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Besloten wordt in te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel 
aanpassing verordening gegevensverstrekking basisregistratie 
personen 2014. 

 

 

 

 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 
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