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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 11 november 2014    
   Week    46   
    
Aanwezig: G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en D. Broere 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 4 november 2014, 

week 45 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Exploitatie- en erfpacht-/opstalrechtovereenkomst en begrotings-
wijziging Mirror Waterhotel 

Besloten wordt: 
1. De gewijzigde exploitatieovereenkomst en erfpacht-/opstal-

rechtovereenkomst van het Mirror Waterhotel te Monnicken-
dam vast te stellen. 

2. De gemeenteraad te informeren over het aangaan van een 
exploitatieovereenkomst en erfpacht-/opstalrechtovereen-
komst voor de realisatie van het Mirror Waterhotel en de 
gewijzigde erfpachtovereenkomst van het Mirror Paviljoen 
middels bijgevoegd raadsinformatiedocument. 

3. De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit 
te vragen in te stemmen met een begrotingswijziging om het 
project te kunnen vervolgen. 

 
 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 
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3. Vaststelling ontwerpbestemmingsplan "Monnickendam Brede 

School Scholeneiland" 
Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de beantwoording van de vooroverleg- en 

inspraakreacties als opgenomen in de Reactienota Inspraak en 
overleg Bestemmingsplan Monnickendam - Brede School 
Scholeneiland. 

2. In te stemmen met de conceptraadstukken en de gemeenteraad 
voor te stellen om: 
I. Kennis te nemen van de Reactienota Inspraak en overleg 
Bestemmingsplan Monnickendam - Brede School Scholen-
eiland.  
II. Het ontwerpbestemmingsplan Monnickendam - Brede 
School Scholeneiland bestaande uit de geometrisch bepaalde  
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0852. 
BPKMbredescho014-on01 met bijbehorende bestanden vast 
te stellen, waarbij voor de locatie van de geometrische plan-
objecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend 
is aan de GBKN d.d. 03-06-2014. 
III. De volledige verbeelding op papier van het ontwerpbe-
stemmingsplan vast te stellen. 
IV. Het ontwerpvaststellingsbesluit vast te stellen. 
V. Het ontwerpbestemmingsplan met bijlagen en ontwerp-
vaststellingsbesluit ter inzage te leggen voor zienswijzen. 
VI. De verwerking van de zienswijzen en de voorbereiding 
van de besluitvorming over de zienswijzen over te laten aan 
het college. 

 
 
 

J. van der Hoeven 

4. Startnotitie renovatie/nieuwbouw sporthal 't Spil Besloten wordt bijgevoegde startnotitie Sporthal 't Spil vast te 
stellen. 
 
 
 

G. Bekhuis 
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5. Verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning Weezenland 15 Besloten wordt: 

1. Geen medewerking te verlenen aan een procedure om af te 
wijken van het bestemmingsplan voor het structureel organi-
seren van recepties, diners, lunches e.d. in het pand Weezen-
land 15 in Monnickendam. 

2. Aanvrager te wijzen op de mogelijkheden conform bestem-
mingsplan. 

 

J. van der Hoeven 

6. Ontwerpbesluit hogere waarden voor de bouw van de Brede 
School in Monnickendam 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met bijgevoegd ontwerpbesluit hogere waarden 

Brede School Monnickendam. 
2. Het ontwerpbesluit, conform het bepaalde in afdeling 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 6 weken ter visie 
te leggen.  

3  Conform het bepaalde in artikel 110c lid 1 van de Wet geluid-
hinder deze terinzagelegging gelijktijdig te laten plaats vinden 
met het ontwerpbestemmingsplan "Monnickendam Brede 
School, Scholeneiland" (planning hiervoor is 11december 
2014). 

 

J. van der Hoeven 

7.  Beantwoording raadsvragen VVD over de miniconferentie van de 
schoolbesturen SPOOR en OPSO over verdergaande samenwer-
king in een personele unie 

Besloten wordt de raadsvragen van de VVD over de miniconfe-
rentie van schoolbesturen SPOOR en OPSO over verdergaande 
samenwerking in een personele unie te beantwoorden middels 
bijgevoegd gewijzigd document. 
 

G. Bekhuis 

8.  Offerteaanvraag gemeentepagina Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de offerteaanvraag en aanbestedingsproce-

dure voor de gemeentepagina. 
2. Hiermee af te wijken van de Nota Inkoop- en Aanbestedings-

beleid. 
 

L. Bromet 

9. Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW, IOAZ Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel over het 
vaststellen van de Afstemmingsverordening Participatiewet, 
IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015. 
 

L. Bromet 
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10. Last onder dwangsom Veenderijgouw 7 in Broek in Waterland Besloten wordt in te stemmen met het opleggen van een last 

onder dwangsom middels bijgevoegde brief. 
 
 
 

J. van der Hoeven 

11. Uitvoeringsregeling kinderopvang en nota op gebied sociaal- 
medische indicatie en voor- en vroegschoolse educatie 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de concept-Uitvoeringsregeling kinderop-

vang Waterland 2014. 
2. De nota Voor- en vroegschoolse educatie en Sociaal-medische 

indicatie 2014 vast te stellen. 
 
 
 

G. Bekhuis 

12. Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de Re-integratieverordening Participatie-

wet, IOAW en IOAZ gemeente Waterland 2015. 
2. De genoemde verordeningen ter vaststelling aan de raad aan te 

bieden. 
 
 
 

L. Bromet 

13. Brief over verandering Sociaal Domein Besloten wordt bijgaande brief namens het college uit te laten 
gaan. 
 
 
 

J. Kes 

14. Handleiding inzake P&C documenten Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de handleiding P&C documenten 2015. 
2. In te stemmen met het raadsinformatiedocument inzake raads-

planning P&C documenten 2015. 
 
 
 

J. Kes 
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