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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 18 november 2014    
   Week    47   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. Kes en M. van Hal 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 11 november 2014, 
week 46 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Trouwleges 
 

Besloten wordt: 
1. De leges van de huwelijken aan te passen conform de tabel in 

dit voorstel en dit mee te nemen in de reguliere aanpassing van 
de legesverordening in december.  

2. De mogelijkheid tot gratis trouwen te beperken tot een 
kleinere spreekkamer en hiervoor kamer 4 te benoemen. De 
ABS trouwt het bruidspaar zonder toga.  

3. In de 1e IBU van 2015, op basis van de dan bekende gegevens, 
de financiële gevolgen te verwerken.  

4. Het Hoofd Publiekszaken te mandateren voor het benoemen 
van een BABS en nieuwe huwelijkslocaties. 

5. De mogelijkheid voor werknemers van de gemeente Waterland 
om gratis te trouwen in de raadszaal te handhaven. 

 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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3. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 16 juli inzake Overleek 
13 

Besloten wordt: 
1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 

Waterland over te nemen. 
2. De bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren en het primaire 

besluit tot invordering van een dwangsom groot € 1500,-, 
wegens het organiseren van een activiteit die in strijd is met 
het volgens het bestemmingsplan toegestane gebruik, die ook 
overgangsrechtelijk niet toegestaan is op het perceel Overleek 
13 te Monnickendam, in stand te laten. 

 
 
 

J. van der Hoeven 

4. Herbenoemen van de voorzitter en de monumentendeskundige 
van de monumenten- en welstandscommissie Waterland 
 

Besloten wordt: 
1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel ter herbenoeming 

van mevrouw M. Reitsma als voorzitter van de monumenten- 
en welstandscommissie Waterland voor de duur van 3 jaar, per 
1 januari 2015. 

2. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel ter herbenoeming 
van de heer A. Boezaard als monumentendeskundige van de 
monumenten- en welstandscommissie Waterland voor de duur 
van 3 jaar, per 1 januari 2015. 

 
 
 

J. van der Hoeven 

5. Overeenkomst tussen gemeente Waterland en iChoosr om door 
middel van een veiling aanschaf van zonnepanelen door inwoners 
mogelijk te maken 

Besloten wordt de communicatie van Samen ZonneEnergie te 
ondersteunen via een attenderingsbericht over de toegezonden 
brief aan alle inwoners op de gemeentelijke website en in het 
Streekblad. 
 
 
 

L. Bromet 
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6.  Informatie over de verkenning pilot meerlaagsveiligheid Marken Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de ontwikkelde oplossingen voor meer-

laagsveiligheid in de Pilot MLV Marken.  
2. Kennis te nemen van het advies van de Eilandraad Marken aan 

Rijkswaterstaat over de ontwikkelde oplossingen voor 
meerlaagsveiligheid Marken.  

3. Het standpunt in te nemen dat de gemeente Waterland zich 
kan vinden in de voorstellen en beslispunten die worden 
behandeld in het regionaal bestuurlijk overleg van 21 
november 2014 waarbij:  

a. de oplossingen zijn uitgewerkt en beoordeeld met behulp van 
een aantal criteria als hulpmiddel bij de bestuurlijke afweging, 

b. de meest kansrijke maatregelen worden geoptimaliseerd, uitge-
werkt en afgewogen,  

c. wordt onderzocht of en hoe basismaatregelen in laag 3 tot 
realisatie gebracht worden, 

d. wordt onderzocht hoe op lange termijn waterrobuust ontwik-
kelen voor Marken inhoudelijk vorm kan krijgen en of het 
mogelijk of gewenst is om in de praktijk concrete stappen te 
zetten, 

e. het gewenst is een ruimtelijk afwegingskader vast te stellen om 
de karakteristieke waarden voor waterveiligheid op Marken te 
borgen, 

f. het vervolg van de samenwerking wordt vastgelegd in een 
bestuurlijke intentieovereenkomst. 

4. De raad actief te informeren over de uitkomst van het bestuur-
lijk overleg en het besluit van de minister na 21 november 
2014. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

7.  Beantwoording raadsvragen VVD bouw schuur Overleek 5 Besloten wordt in te stemmen met de beantwoording raadsvra-
gen VVD bouw schuur Overleek 5. 
 

J. van der Hoeven 
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