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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  5 december 2017   

   Week     49 

    

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

Afwezig (m.k.): L. Wagenaar-Kroon 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 28 november 

2017, week 48 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Overeenkomst inclusief bewerkersovereenkomst Veilig Mailen Besloten wordt: 

In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst en de 

daarbij horende verwerkersovereenkomst met de firma Zivver 

t.b.v. het realiseren van een veilige mailvoorziening. 

 

J. Kes 

3. Paraplubestemmingsplan Waterland 2018 & Beheer Besloten wordt: 

1. Met de Adviesnota herstelonderwerpen Paraplubestem-

mingsplan Waterland 2018 (bijlage 1) in te stemmen, en: 

    a.  Beheersverordening Galgeriet, projectbesluiten en 

omgevingsvergunningen buiten het Paraplu-

bestemmingsplan te laten. 

    b.  Aan de hand van de Adviesnota het ontwerp van het 

Paraplubestemmingsplan Waterland 2018 op te stellen. 

    c.  Met het, gedurende de periode dat het ontwerp-

bestemmingsplan wordt opgesteld, aan het Paraplu-

bestemmingsplan toevoegen van bestemmings- 

         plannen of herstelonderwerpen die aan de criteria 

voldoen, in te stemmen; 

J. Kaars 
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3. Vervolg Paraplubestemmingsplan Waterland 2018 & Beheer Besloten wordt: 

     d. De werkzaamheden ter beheer van de bestemmings-

plannen, uit te voeren, zijnde: 

      i. De verbeelding van het digitale bestemmingsplan 

Buitengebied 2013 technisch aan te passen; 

     ii. De verbeelding van het digitale bestemmingsplan De 

Noord 24 technisch aan te passen; 

    iii. Met een plancontouren-gml de Bestemmingsplannen 

Bedrijfserf Katwoude, Camping Jachthaven Uitdam en het 

bestemmingsplan Buitengebied Landsmeer 1977 + 1e 

herziening 1988 v.w.b. het perceel in Watergang/De 

Dollard, raadpleegbaar te maken op uimtelijkeplannen.nl; 

    iv. Een (postzegel) beheersverordening voor het perceel 

Watergang/De Dollard op te stellen. 

2. De mogelijkheid om een verlengingsbesluit te nemen voor 

de bestemmingsplannen Bedrijfserf Katwoude, Camping 

Jachthaven Uitdam, te onderzoeken. 

3. Met de inhoud van raadsinformatiedocument 363-4 in 

stemmen. 

 

J. Kaars 

4. Vooroverleg Moeniswerverpad 1 Marken Besloten wordt: 

1. Aan de functiewijziging en verbouwing van agrarische 

bedrijfswoning naar burgerwoning op het adres 

Moeniswerverpad 1 Marken medewerking te  verlenen op 

tijdelijke basis; 

2. Een overeenkomst aan te gaan met de aanvrager waarin 

wordt geregeld dat de aanvrager de kosten draagt die 

noodzakelijk zijn voor de eventuele planschade; 

3. De raad via bijgaand raadsinformatiedocument te 

informeren. 

 

J. Kaars 
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5. Verklaring buitengebruikstelling schoolgebouw gelegen aan 

Avegaar 86 

Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het ondertekenen van de verklaring 

buitengebruikstelling ex artikel 110 Wet op het Primair 

Onderwijs inzake het schoolgebouw gelegen aan Avegaar 86 

te Monnickendam. 

2. In te stemmen met het inschrijven van de verklaring in het 

Kadaster. 

 

J. Bekhuis 

6. Besluit last onder dwangsom Broekerkerk Besloten wordt: 

1. Het handhavingsverzoek tegen de Broekerkerk toe te wijzen. 

2. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van 

de Broekerkerk ten aanzien van de exploitatie van een 

illegaal horecabedrijf inclusief terras zonder omgevings-

vergunning in de Broekerkerk gelegen te Kerkplein 13 te 

Broek in Waterland. 

3. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van 

de Broekerkerk ten aanzien van de illegaal geplaatste 

(picknick)tafels, stoelen en bord aan de weg ten behoeve van 

het horecabedrijf van de Broekerkerk. 

 

L. Bromet 

7. Bestuurskracht Besloten wordt: 

In te stemmen met een brief aan het college van de gemeente 

Edam-Volendam, waarin wij onze intentie uitspreken om, 

samen met de gemeente Landsmeer, te komen tot meer 

intensievere vormen van samenwerking. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

8. Vrijgeven stedenbouwkundige presentatie plannen Galgeriet Besloten wordt: 

De stedenbouwkundige presentatie vrij te geven voor het 

stadsdebat over het project Galgeriet op 12 december 2017. 

 

J. Kaars 

 


