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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 14 november 2017    

   Week    46 

    

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 7 november 2017, 

week 45 

 

Gewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Bestemmingsplan Broek in Waterland 2018 

Inspraak- en vooroverlegnotitie, Ontwerpbestemmingsplan 

Besloten wordt: 

1. Inspraakreactie nr. 19 buiten behandeling te laten. 

2. Met de beantwoording van de reacties als opgenomen in de 

notitie Inspraak en Vooroverleg (bijlage A, hoofdstuk 1, 2 

en 3), in te stemmen. 

3. Met de ambtshalve wijzigingen als opgenomen in de notitie 

(bijlage A, hoofdstuk 4) in te stemmen. 

4. De Inspraak- en vooroverlegnotitie (bijlage A) bekend te 

maken. 

5. Met het raadsvoorstel 350-7 waarin de gemeenteraad wordt 

voorgesteld het  ontwerpbestemmingsplan Broek in 

Waterland 2018 (bijlage 2, 350-9) en het  

ontwerpvaststellingsbesluit (bijlage 3, 350-9) ter inzage te 

leggen voor  zienswijzen, in te stemmen. 

6. Met het bij 5 behorende conceptraadsbesluit 350-8 in te 

stemmen. 

 

J. Kaars 
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3. Bestemmingsplan Broek in Waterland 2018 

Ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai t.b.v. drie 

percelen in het plangebied 

1. Met het ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai 

in te stemmen (bijlage A). 

2. Het ontwerpbesluit (bijlage A) en het daarbij behorende 

akoestisch onderzoek (bijlage B) gelijktijdig met het 

ontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018 ter 

inzage te leggen voor zienswijzen. 

 

J. Kaars 

4. Preventie- en handhavingplan Alcohol 2014-2017 Besloten wordt: 

1.  In te stemmen met het voorstel om het Preventie- en 

Handhavingsplan 2014-2017 en het Uitvoeringsplan 

Preventie en Handhaving Alcohol 2014-2017 ook van 

toepassing te verklaren voor 2018. 

2.  In te stemmen met het raadsinformatiedocument Preventie- 

en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 ook van 

toepassing in 2018; 

3.  In te stemmen met doorsturen van het raadsinformatie-

document Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-

2017 ook van toepassing in 2018 naar de raad ter 

kennisneming. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

5. Mandaat aan dienstverlener mobiele telefonie inzake vergelijken 

telecom aanbieders 

Besloten wordt: 

In te stemmen met het geven van een machtiging aan de firma 

INTO Telecom & IT B.V. voor het namens ons vergelijken en in 

gebruik nemen van aanbieders van zakelijke mobiele 

abonnementen. 

 

J. Kes 
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6. Verkoop gemeentelijke gronden voormalige Sebastianusschool Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de concept koop-/projectontwikkelings-

overeenkomst voor de gemeentelijke gronden van de 

voormalige Sebastianusschool. 

2. De gemeenteraad op de hoogte te stellen van de verkoop via 

het bijgevoegde raadsinformatiedocument. 

 

J. Kaars 

7. Wijzigingsverordening Wmo Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het raadsvoorstel met betrekking tot het 

wijzigen van de verordening maatschappelijke onder-

steuning gemeente Waterland 2015. 

2. De gewijzigde verordening vast te laten stellen door de raad. 

 

J. Kes 

8. Wijzigingsplan Overlekergouw 1 Broek in Waterland Besloten wordt: 

1. Het wijzigingsplan ‘Broek in Waterland – Overlekergouw 1’ 

als vervat in het GMLbestand: 

NL.IMRO.0852.BWKBRoverleke1vast te stellen. 

2. Als ondergrond van het wijzigingsplan gebruik te maken van 

de GBKN (versie februari 2016). 

3. Voor het vaststellen gebruik te maken van de identieke 

papieren versie. 

 

J. Kaars 

9. Vaststellen Beleidsregels parkeernormen Waterland Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de beleidsregels Beleid parkeerbehoefte, 

laad- en losruimte gemeente Waterland. 

2. De beleidsregels Beleid parkeerbehoefte, laad- en losruimte 

gemeente Waterland, middels bijgaand raadsvoorstel, ter 

vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

L. Bromet 
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10. Statutenwijziging inzake vaststelling arbeidsvoorwaarden voor 

gemeenten 

Besloten wordt: 

In te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van de 

VNG, zoals genoemd in bijlage 1, met nummer IT17.05744. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

11. Regionale inkoop Wmo 2019 Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het document Evaluatie ten behoeve 

van Inkoop Wmo 2019 inzake de regionale inkoop Wmo-

dienstverlening 2019. 

2. Akkoord te gaan met het document Inkoopstrategie Wmo 

2019, inhoudende:: 

    a.  Het inkopen van tweedelijns ondersteunings-

arrangementen, waarbij de huidige wijze van resultaat-

gerichte ondersteuning wordt gecontinueerd en door- 

        ontwikkeld. 

    b.  Het inkopen middels een openbare aanbesteding. 

    c.  Een contractduur van 3 jaar met verlengingsopties van 1 

jaar, met een maximale looptijd van 6 jaar. 

    d.  Het sturen op de kwaliteit van ondersteuning door middel 

van toetredingscriteria voor zorgaanbieders en 

resultaatsturing op de doelen zoals die per cliënt worden 

vastgesteld. 

3. Akkoord te gaan dat op basis van de Inkoopstrategie Wmo 

2019 het  regionale inkoopproces gestart wordt. 

4. Het document Inkoopstrategie Wmo 2019 middels een   

    raadsinformatiedocument voor te leggen aan de raad met 

daarbij het verzoek indien er een zienswijze is deze in 

december 2017 kenbaar te  maken. 

 

J. Kes 
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12. Beslissing op bezwaar Trintel 121 in Monnickendam Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

vergunning voor onder andere het maken van een afvoer van 

een afzuigkap in de voorgevel van het woonhuis gelegen aan 

Trintel 121 in Monnickendam ontvankelijk, maar ongegrond 

te verklaren. 

2. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

J. Kaars 

13. Bibob beleidsregels gemeente Waterland 2017 Besloten wordt:  

1. de "BIBOB beleidsregels gemeente Waterland 2017" vast te 

stellen, inhoudende een actualisering, nadere concretisering 

en uitbreiding van het  toepassingsbereik van de BIBOB 

beleidsregels. 

2. In te trekken de “Wet Bibob beleidsregels gemeente 

Waterland 2007” met ingang van de dag van inwerking-

treding van de Wet Bibob beleidsregels 2017. 

 

L. Wagenaar-Kroon 



 
 

  pagina 6 van 6 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

14. Oplegging (preventieve) last onder dwangsom Europarcs Besloten wordt: 

De volgende (preventieve) lasten onder dwangsom op te leggen 

aan Camping en Jachthaven Uitdam B.V.:: 

1. Binnen een termijn van acht weken de recreatieark 'Aqua 

Vive' te verwijderen en verwijderd te houden, onder een 

dwangsom van € 10.000,- ineens. 

2. Indien in de toekomst zonder vereiste omgevingsvergunning 

extra  recreatiearken worden geplaatst, verbeurt er per 

geconstateerde illegale recreatieark een dwangsom van  

€ 10.000,-. 

3. Indien in de toekomst wordt afgeweken van de omgevings-

vergunningen Z-2017-072 en Z-2017-256 ten behoeve van 

het groepsgebouw, verbeurt er een dwangsom van € 2.500,- 

per geconstateerde overtreding. 

4. Wethouder Bromet te machtigen om het handhavingsbesluit 

te vormgeven. 

 

L. Bromet 

 


