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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 8 november 2016    
   Week    45   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 1 november 2016, 
week  44 
 

Gewijzigd besluit: 
1. Dat de motie 192-29 over de huisvesting van de scholen op 
het scholeneiland, aangenomen door de gemeenteraad op 15 
september jl., zodanig te interpreteren dat de hoogte van het 
uiteindelijke budget dat beschikbaar wordt gesteld, wordt bepaald 
op basis van een kostenraming voor renovatie van elk 
afzonderlijk schoolgebouw waarbij de verhouding tussen de 
aanwezige capaciteit in vierkante meters bruto vloeroppervlakte 
en de verwachte benodigde capaciteit bepalend is voor de factor 
waarmee het resultaat van deze kostenraming wordt 
vermenigvuldigd met inachtneming van het feit dat er nooit meer 
wordt vergoed dan de werkelijke kosten.  
2. De gemeenteraad voor te stellen Stichting CPOW een 
voorbereidingskrediet van € 75.000 te verstrekken (via 2e IBU 
2016).  
3. De gemeenteraad voor te stellen Stichting SPOOR een 
voorbereidingskrediet van € 75.000 te verstrekken (via 2e IBU 
2016).  
4. Bovenstaande bedragen in mindering brengen op het 
uiteindelijk te verstrekken krediet voor de renovatie van deze 
scholen. 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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  5. Met het bestuur van de basisschool De Verwondering in 
overleg te treden over de wijze waarop de renovatie wordt 
uitgevoerd en op welke wijze het van stichting CPOW te 
verkrijgen eigendom over de voormalige Willem de 
Zwijgerschool wordt geregeld.  
6. De meest recente leerlingenprognose te hanteren als 
instrument om de verhouding tussen de aanwezige capaciteit in 
vierkante meters bruto vloeroppervlakte en de verwachte 
benodigde capaciteit te bepalen.  
7. Niet afwijzend te staan tegenover de suggestie van stichting 
SPOOR om OBS De Fuut en De Verwondering samen in het 
huidige gebouw van de Willem de Zwijgerschool te huisvesten en 
dat gebouw voor die gelegenheid uit te breiden waarbij de nog te 
bepalen renovatie budgetten voor OBS De Fuut en De 
Verwondering als budgetplafond gelden en waarbij de 
planologische risico’s bij beide schoolbesturen liggen.  
8. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van het 
vervolgproces inzake de renovatie van de scholen op het 
scholeneiland. 
 

 

2. Aanvragen stimuleringssubsidie 2e tranche 2016 Gewijzigd besluit (burgemeester Wagenaar-Kroon is niet 
aanwezig bij de beraadslaging en besluitvorming van dit 
agendapunt): 
1. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 1.000,00 voor 
het project Toekomst voor de Zuiderzeecollectie. 
2. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 1.030,00 voor de 
organisatie van activiteiten in het kader van de herdenking van de 
Watersnood. 
3. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 2.500,00 voor 
het project Kunst & Cultuur Gouwzee. 
4. Een bedrag van maximaal € 2.500,00 beschikbaar te houden 
ten behoeve van het project Gast aan Tafel, onder voorbehoud 
van goedkeuring door het college. 
 

G. Bekhuis 
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3. Concept prestatieafspraken Woningwet Gewijzigd besluit: 
In te stemmen met de conceptprestatieafspraken zoals bedoeld in 
artikel 44 van de Woningwet 2015. 
 

J. Kes 

4. Alternatieve locaties kunstwerk de Waterstanden - Marken Gewijzigd besluit: 
1. Kennis te nemen van de mogelijke locaties voor het kunstwerk 
de Waterstanden – Marken. 
2. In te stemmen met de locaties 1, 2 en 3, die zullen worden 
meegenomen in de digitale peiling onder de Marker bevolking. 
 

G. Bekhuis 

5. SPvE woningbouwproject Kievitstraat 2 te Ilpendam (voormalige 
Sebastianusschool) 

1. in te stemmen met de verwerking van de inspraakreacties op 
het Stedenbouwkundig Programma van Eisen; 
2. in te stemmen met het Stedenbouwkundig Programma van 
Eisen, met inachtneming van de resultaten van de inspraak; 
3. de raad, overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel, voor te 
stellen om het Stedenbouwkundig Programma van Eisen vast te 
stellen. 
 

J. van der Hoeven 

6. Quickscan huisvesting Havenrakkers en keuze voorkeursscenario 1. De resultaten van de consultatieronde Quickscan huisvesting 
Havenrakkers voor kennisgeving aan te nemen en de 
aandachtspunten uit de consultatieronde mee te nemen  in de 
verdere uitwerking van de plannen.  
2. In te stemmen met scenario 3: Best of Both Worlds als 
voorkeursscenario en dit verder uit te laten werken in een 
voorlopig ontwerp. 
3. Motie 192-29 met betrekking tot de renovatie van de scholen 
op het scholeneiland te Monnickendam ook van toepassing te 
verklaren op het project Brede School Broek in Waterland. 
4. Over te gaan tot het sluiten van de 
samenwerkingsovereenkomsten met SPOOR, SKW en Karmac 
Bibliotheekservices o.b.v. het voorkeursscenario.  
5. In te stemmen met het bijgevoegde raadsinformatiedocument. 
 

J. Kes 
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7.  Beslissing op bezwaar Niesenoortsburgwal 34 in Monnickendam Besluit (wethouder Kes neemt bij dit agendapunt niet deel aan de 
beraadslaging en besluitvorming): 
1. Het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning 
voor het plaatsen van zonnepanelen op het linker zijgevel 
dakvlak van het woonhuis gelegen aan de Niesenoortsburgwal 34 
in Monnickendam ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.  
2. Het bestreden besluit in stand te laten. 
 

J. van der  Hoeven 

8.  Raadsinfo over consequenties uittreden Purmerend en Beemster en 
Edam-Volendam uit de Dienstverleningsovereenkomst Wmo  

De raad te informeren over de financiële consequenties van het 
uittreden van Purmerend en Beemster en Edam-Volendam uit de 
Dienstverleningsovereenkomst Wmo middels bijgevoegd 
raadsinformatiedocument. 
 

J. Kes 

9. Zomertarieven 2017 jachthaven Hemmeland 1. In te stemmen met het gelijk houden van de tarieven 
zomerseizoen 2017 aan de tarieven zomerseizoen 2016 
jachthaven Hemmeland. 
 

G. Bekhuis 

10. Aanvullende zienswijze verkoop Noordeinde 80-86 te 
Monnickendam 

1. In de zienswijze op de verkoop van corporatiewoningen op de 
percelen Kanaaldijk 33, 33B en 85 te Watergang en Noordeinde 
80-86 te Monnickendam zich positief uit te spreken. 
2. Aan de positieve zienswijze de voorwaarde te verbinden dat de 
opbrengst van de woningen wordt gebruikt om de dekkingsratio 
zoals bedoeld in artikel 21c Woningwet te verbeteren. 
 

J. Kes 

11. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 1. In te stemmen met de concept Schadevergoedingsregeling 
behorende bij de Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuur gemeente Waterland 2016. 
2. In te stemmen met de concept Uitvoeringsregeling behorende 
bij de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 
gemeente Waterland 2016. 
3. In te stemmen met de concept Beleidsregels behorende bij de 
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente 
Waterland 2016. 
 

J. Kes 
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12. Overleg kernraden Ilpendam en Broek in Waterland 1. Kennis te nemen van de actielijst en het verslag van de schouw 
met de dorpsraad Ilpendam.  
2. Kennis te nemen van de actielijst en het verslag van de schouw 
met de dorpsraad Broek in Waterland. 
 
 
 
 
 
 
 

G. Bekhuis 

13. Zienswijze DAEB-scheidingsvoornemen Intermaris Een positieve zienswijze te geven op het administratieve 
scheidingsvoornemen van Intermaris. 
 
 
 
 
 
 
 

J. Kes 

   
 


