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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 7 november 2017    

   Week    45 

    

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

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 31 oktober 2017, 

week 44 

 

Gewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Algemene subsidieverordening Waterland 2017 Besloten wordt: 

In te stemmen met het raadsvoorstel over de Algemene 

subsidieverordening Waterland 2017 (hierna genoemd: Asv 

2017) en deze vast te laten stellen door de raad. 

 

 

 

J. Kes 

3. Afdrachtsregeling raadsvergoeding Besloten wordt: 

1. De cessie-overeenkomst met de SP-bestuurders (3) met 

ingang van 1 januari 2018 te beëindigen. 

 2. In volgende situaties niet mee te werken aan een afdrachts-

regeling. 

 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 
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4. Peilbesluit IJsselmeergebied zienswijze Besloten wordt: 

1. Van het ontwerp-Peilbesluit IJsselmeergebied kennis te 

nemen. 

2. Bijgaande zienswijze op het ontwerp-Peilbesluit IJsselmeer-

gebied te versturen. 

3. De raad via bijgaand raadsinformatiedocument nr. 240-49 

te informeren. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

5. Aanvragen stimuleringssubsidie 2e tranche 2017 Besloten wordt: 

1. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 2.500, - voor 

het project Insectenhotel Waterland. 

2. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 5.000, - voor 

het project Verbouwing speeltuin Monnickendam. 

3. Een stimuleringssubsidie van € 2.500, - af te wijzen voor het 

organisren van vergaderingen van de Stadsraad 

Monnickendam. 

4. Een stimuleringssubsidie van € 1.000, - af te wijzen voor de 

organisatie van een museumbezoek voor ouderen. 

5. Een stimuleringssubsidie van € 2.500, - af te wijzen voor het 

verbinden van het bedrijfsleven met sociaalmaatschappelijke 

organisaties. 

 

G. Bekhuis 

6. Aanmeldnotitie vormvrije MER beoordeling plangebied 

Sebastianus 

Besloten wordt: 

1. dat voor de bouw van 13 woningen in Ilpendam (planlocatie 

Sebastianus) geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft 

te worden. 

2. Het besluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.17 van 

de Wet Milieubeheer en de algemene wet bestuursrecht ter 

visie te leggen. 

 

J. Kaars 
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7. Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder woningen 

plangebied bestemmingsplan Ilpendam Sebastianus 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbesluit hogere  

    waarde wegverkeerslawaai in de zin van de Wet geluidhinder  

    met betrekking tot het woningbouwproject Sebastianus te  

    Ilpendam. 

2. Het ontwerpbesluit, conform het bepaalde in artikel 110c,  

    lid 1 Wet geluidhinder, gelijktijdig met het ontwerp   

    bestemmingsplan ter inzage te leggen met de mogelijkheid  

    voor belanghebbenden zienswijzen in te dienen. 

 

J. Kaars 

8. Ontwerpbestemmingsplan Ilpendam Sebastianus Besloten wordt: 

1. met het ontwerpbestemmingsplan ‘Ilpendam Sebastianus’ 

als vervat in het GML-bestand: 

NL.IMRO.0852.BPKILsebastian017-on01 in te stemmen; 

2. met het gebruik van de papieren versie om het 

ontwerpbestemmingsplan vast te stellen in te stemmen; 

3. als ondergrond van het ontwerpbestemmingsplan gebruik te 

maken van de BGT_DKK van 31 juli 2017; 

4. een ontwerpvaststellingsbesluit te nemen; 

5. de verwerking van de zienswijzen en de voorbereiding van 

de besluitvorming over de zienswijzen over te laten aan het 

college. 

 

J. Kaars 

 


