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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  17 mei 2018   

   Week     20 

    

Aanwezig: L. Kroon, J. Kaars, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel 

Afwezig (m.k.): B. ten Have 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 1 mei 2018,  

week 18  

 

Gewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Exploitatie overeenkomst Molengouw nabij 48 Besloten wordt: 

Een exploitatieovereenkomst (inclusief planschade) aan te gaan 

voor het vaststellen van een partiële herziening van het 

bestemmingsplan voor het bouwen van een woning op het 

perceel Molengouw nabij 48 in Broek in Waterland. 

 

J. Kaars 

3. Afsluiten bewerkersovereenkomsten met Inlichtingenbureau en 

VECOZO 

Besloten wordt: 

1. De Aansluitings- en verwerkersovereenkomst met Stichting 

Inlichtingenbureau te ondertekenen. 

2. De Verwerkersovereenkomst met VECOZO te ondertekenen. 

 

A.A. van Nieuwkerk 
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4. Benoemen monumentenlid van de Monumenten- en 

Welstandscommissie Waterland 

Besloten wordt: 

1.  De heer H. Boonstra te benoemen als monumenten-

deskundig lid van de Monumenten- en Welstandscommissie 

Waterland voor de duur van 3 jaar tot 1 juni 2021 en 

daarmee de benoeming van de heer A. Boezaard in te 

trekken. 

2.  In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel ter benoeming 

van de heer H. Boonstra als monumentendeskundig lid van 

de Monumenten- en Welstandscommissie Waterland.  

 

A. v.d. Weijenberg 

5. Planschadeverzoek Kanaaldijk 83 te Watergang Besloten wordt: 

1.  Met het uitgebrachte planschadeadvies in te stemmen. 

2.  De aanvraag voor een tegemoetkoming in de planschade in 

de zin van artikel 6.1 Wro af te wijzen. 

3.  Ingevolge het bepaalde in artikel 6.4 lid 4 Wro aan 

aanvrager het door haar voor de in behandeling neming van 

de aanvraag betaalde drempelbedrag niet te restitueren. 

 

J. Kaars 

6. Beslissing op bezwaar strandtent Hemmeland Besloten wordt: 

1.  Het bezwaarschrift tegen het verlenen van de omgevings-

vergunning voor het realiseren van een tijdelijke strandtent 

en aanlegsteiger op strandje 4 op het Hemmeland te 

Monnickendam ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. 

2.  Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen. 

3.  Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

J. Kaars 
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7. Bestemmingsplan Waterland - Parapluplan 2018 Besloten wordt: 

1. Met het conceptraadsbesluit (bijlage 363-13) in te stemmen 

en de gemeenteraad voor te stellen (bijlage 363-12): 

a. De Zienswijzennotitie tevens Nota van wijzigingen (bijlage 

363-14-1) vast te stellen; 

b. Geen exploitatieplan vast te stellen; 

c.  Het bestemmingsplan Waterland - Parapluplan 2018, vervat 

in het GML-bestand NL.IMRO.0852.BPWATparaplu2018-

va01, ongewijzigd vast te stellen; 

d. Met het gebruik van de papieren versie, vervat in het pdf-

bestand (bijlage 363-14-2), om het bestemmingsplan vast 

te stellen, in te stemmen; 

e. Met de gebruikte kadastrale ondergrond, BGT d.d. 11 

december 2017, vastgelegd in het bestand _NL.IMRO.0852. 

BPWATparaplu2018-va01, in te stemmen; 

f. Dit besluit bekend te maken; 

g. Het afhandelen van de vervolgprocedure bij de Raad van 

State over te laten aan het college. 

 

J. Kaars 

8. Jaarrapportage informatieveiligheid en privacy 2017 Besloten wordt: 

De raad voor te stellen de jaarrapportage informatieveiligheid 

en privacy 2017 vast te stellen conform bijgaand raadsvoorstel. 

 

A.A. van Nieuwkerk 

9. Aanstelling en aanwijzing toezichthouders DHW Besloten wordt: 

Zeven toezichthouders van MB-ALL aan te stellen als 

onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid, met 

ingang van 1 mei 2018. 

 

L. Kroon 

 


