
 
 

  pagina 1 van 5 

BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 9 december 2014    
   Week    50   
    
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 2 december 2014, 

week 49 
 

Gewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Startnotitie toeristische visie 2025 gemeente Waterland Besloten wordt: 
1. In te stemmen met bijgaande startnotitie met als onderwerp 

'Toeristische visie gemeente Waterland'. 
2. Een raadsvoorstel met de startnotitie aan de raad te doen toe-

komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Bekhuis 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
3. Voorstel voor overdragen havenkantoor Monnickendam aan de 

Stichting Waterlandsmuseum De Speeltoren te Monnickendam 
Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het overdragen van het havenkantoor aan 

Stichting Beheer Waterlandsmuseum De Speeltoren, welke het 
in gebruik geeft aan de Vereniging Oud Monnickendam voor 
een symbolisch bedrag van € 1,--. 

2. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst vestig-
en recht van opstal ten behoeve van het gehele havenkantoor 
te Monnickendam.  

3. In te stemmen met het aangaan van de huurovereenkomst 
voor een ruimte in het havenkantoor te Monnickendam ten 
behoeve van de havenmeester. 

4. In te stemmen met het aangaan van de vaststellingsovereen-
komst ten behoeve van het havenkantoor te Monnickendam.    

5. In te stemmen met het eenmalig beschikbaar stellen van het 
beschikbare budget voor onderhoud, € 23.372,--, als tegemoet-
koming  in het uitvoeren van het achterstallig onderhoud. 

6. Eenmalig een aanvullend bedrag van € 12.000,-- beschikbaar te 
stellen als tegemoetkoming voor achterstallig onderhoud, te 
dekken vanuit het gebouwenbeheerplan.  

7. In te stemmen met bijgevoegd raadvoorstel voor het aanmer-
ken van algemeen belang.  

8. In te stemmen met bijgevoegd raadsinformatiedocument 
m.b.t. het vestigen van het recht van opstal ten behoeve van 
het gehele havenkantoor te Monnickendam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

L. Bromet 
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4. Beslissing op bezwaar Groote Noord 5 Monnickendam Besloten wordt: 

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 
Waterland niet over te nemen. 

2. De bezwaarde ontvankelijk te verklaren. 
3. Het bezwaar inzake schending van het vertrouwensbeginsel 

ongegrond te verklaren. 
4. Het bezwaar tegen het definiëren van de rechterzijde van het 

gebouw als bijbehorend bouwwerk gegrond te verklaren. 
5. Het primaire besluit tot weigering van de aanvraag om omge-

vingsvergunning te herroepen. 
6. Een omgevingsvergunning te verlenen voor de sloop, nieuw-

bouw en uitbreiding van de woning op het adres Groote 
Noord 5 te Monnickendam. 

 
 
 

J. van der Hoeven 

5. Pontveer Ilpendam Besloten wordt: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. pontveer 

Ilpendam. 
2. In te stemmen met het besluit van de gemeente Landsmeer 

m.b.t. het verlengen van de exploitatieovereenkomst met de 
huidige exploitant voor 3 jaar. 

3. Het Rijk aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor (de 
instandhouding van) het pontje en eventuele opties voor 
financiering te bespreken. 

 
 
  

L. Bromet 

6. Raadsinformatie zwembad Monnickendam Besloten wordt in te stemmen met aangepast informatiedocu-
ment voor de raad. 
 
 
 

G. Bekhuis 
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7.  Subsidieverlening Karmac voor de Nationale voorleeswedstrijd en 

Boekstart in 2015 

Besloten wordt: 
1. Een subsidie te verlenen van € 4.500,-- aan Karmac voor de 

Nationale voorleeswedstrijd en BoekStart voor het kalender-
jaar 2015. 

2. In te stemmen met het aangaan van de intentieverklaring voor 
het project BoekStart met het Centrum voor Jeugd en Gezin 
en Karmac Bibliotheek Services. 

3. De vaststelling van de subsidie genoemd bij punt 1 te manda-
teren aan het afdelingshoofd Zorg & Welzijn. 

 
 

J. Kes 

8.  Stimuleringsregeling maatschappelijke initiatieven Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de uitgangspunten van de Stimulerings-

regeling maatschappelijke initiatieven. 
2. Kennis te nemen van de voorgenomen wijziging van de 

Uitvoeringsregeling subsidies Zorg en welzijn. 
3. In te stemmen met bijgaand raadsinformatiedocument. 
 
 

G. Bekhuis 

9. Toestemming verlenen voor verhuur ruimten in De Verwondering Besloten wordt  
1. In te stemmen met de (onder)verhuur van ruimten in het ge-

bouw van De Verwondering aan Kinderfysiopraktijk Madelief 
en Bgrip, de onderwijspraktijk. 

2. Aan de (onder)verhuur de extra voorwaarde te verbinden dat 
een deel van de ontvangen huurvergoeding aan de gemeente 
moet worden doorbetaald. 

 
 

G. Bekhuis 

10. Afsluiten krediet Verkeerscirculatieplan (VCP) fase 2 Besloten wordt het krediet Verkeerscirculatieplan (VCP) fase 2 af 
te sluiten. 
 
 

L. Bromet 
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11. Verzoek om vooroverleg Kievitstraat 19A Besloten wordt een positief standpunt in te nemen op de aan-

vraag om vooroverleg voor de gewenste functiewijziging onder 
de hierna volgende voorwaarden: 
1. Het plan moet voorzien in een goede ruimtelijke ordening, de 

onderbouwing daarvoor wordt opgesteld in opdracht van de 
gemeente, maar op kosten van aanvrager. 

2. Er moet voorzien worden in voldoende parkeergelegenheid op 
eigen terrein zoals bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwveror-
dening. 

3. Er moet een exploitatieovereenkomst worden afgesloten con-
form het bepaalde in artikel 6.12 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening, waarin o.a. wordt geregeld dat de aanvrager de kos-
ten draagt van een eventuele planschade. 

4. Er moeten 2 afzonderlijke waardebepalingen van erkende taxa-
teurs overlegd worden omtrent de nieuwe waarde van het 
gebouw. 

5. Er moet een verklaring ondertekend worden dat ingestemd 
wordt met het bouwen op de perceelgrens, of op minder dan 
2 meter van de perceelgrens, op de naastgelegen percelen. 

 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 

12. Opleggen zoekperiode voor alle bijstandsgerechtigden Besloten wordt in te stemmen met het opleggen van een zoek-
periode voor bijstandsgerechtigden ouder dan 27 jaar met ingang 
van 1 januari 2015. 
 
 
 
 
 

L. Bromet 
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