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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  26 september 2017     

   Week       39      

    

Aanwezig: L. Wagenaar- Kroon, L. Bromet, G. Bekhuis, J. Kes en N. van Ginkel 

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 19 september 

2017, week 38 

 

Gewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

  2. Vooroverleg De Noord 24 Ilpendam Besloten wordt: 

1. Aan het bouwen van een woning buiten het bouwvlak op het   

    adres De Noord 24 in Ilpendam medewerking te verlenen; 

2. Aan: 

a. het overschrijden van de maximale bouwoppervlak voor de   

    woning; 

b. het overschrijden van de maximale bouwhoogten voor de    

    woning; 

c. het overschrijden van de maximale bouwhoogten voor de   

    berging; 

    medewerking te verlenen tot maximaal de binnenplanse   

    afwijkingsbevoegdheid van 15%; 

3. Een overeenkomst aan te gaan met de aanvrager waarin 

    wordt geregeld dat de aanvrager de kosten draagt die  

    noodzakelijk zijn voor de te voeren procedure en eventuele 

    planschade; 

4. De raad via bijgaand raadsinformatiedocument te  

    informeren. 

 L. Wagenaar-

Kroon (plv.) 
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3. Omgevingsvergunning Havenbuurt t.o. 36 Marken Besloten wordt: 

1. De omgevingsvergunning te weigeren en bewoning van een  

    zeilboot niet te legaliseren in de haven van Marken; 

2. Van het (ontwerp)besluit van de raad om de vvgb te 

    weigeren kennis te nemen. 

 

L. Wagenaar- 

Kroon (plv.) 

4. Omgevingsvergunning Overleek 3 Monnickendam Besloten wordt: 

1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor een inpandige    

    verbouwing, waarbij de woonfunctie wordt verplaatst naar de     

    achterzijde van de stolpboerderij, het kantoor voor het  

    installatiebedrijf in het woongedeelte wordt gehuisvest en  

    dat de opslag ten behoeve van het installatiebedrijf wordt  

    gerealiseerd in de aangrenzende schuur op het adres  

    Overleek 3 in Monnickendam; 

2. Van het (ontwerp)besluit van de raad om de vvgb te verlenen  

    kennis te nemen. 

 

L. Wagenaar- 

Kroon (plv.) 

5. Breedband in Waterland Besloten wordt: 

1. Realisatie op gebied van snelle breedband-verbinding  

    binnen de gemeente Waterland aan derden over te laten; 

2. Door middel van brede communicatie belanghebbenden  

    en/of vrijwilligers te werven; 

3. Initiatieven uit de samenleving van Waterland op gebied van  

    Breedband binnen de gemeente Waterland ambtelijk te  

    ondersteunen; 

4. De raad, middels bijgaan raadsinformatiedocument, in    

    kennis te stellen van het  collegebesluit. 

 

L. Bromet 
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6. Begroting 2018 GGD Zaanstreek-Waterland Besloten wordt: 

De begroting 2018 van de GGD Zaanstreek-Waterland voor een 

zienswijze voor te leggen aan de raad. 

 

 

J. Kes 

7. Projectmanagement De Bolder Besloten wordt: 

1. Instemmen met gunning van de opdracht voor het 

projectmanagement en begeleiding van de renovatie van De 

Bolder en huisvesting van een aantal maatschappelijke 

organisaties in De Bolder aan ABC Nova. 

2. Instemmen met afwijken van het inkoop advies. 

 

 

J. Kes 

8. Uitstel termijn intentieovereenkomst Galgeriet Besloten wordt: 

De intentieovereenkomst met BPD en Hoorne Vastgoed, die is 

gesloten over mogelijke samenwerking op het Galgeriet te 

verlengen tot 1 november 2017. 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 

(plv.) 

 


