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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  19 mei 2020     

   Week     21  

    

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 12 mei 2020,  

week 20 

 

Ongewijzigd vastgesteld. S. Heldoorn 

2. Illegale bewoning Oosterweg M37 te Purmer Besloten wordt: 

1. Last onder dwangsom op te leggen aan overtreder. 

2. Indien noodzakelijk invorderingsbeschikking ter inning 

dwangsommen op te leggen aan overtreder.  

 

A. vd Weijenberg 

3. Beslissing op bezwaar Herengracht 3 Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

vergunning voor het realiseren van een bijbehorend 

bouwwerk ter vervanging van een bestaande schuur en 

carport op het adres Herengracht 3 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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4. Vaststelling bestemmingsplan Zuiderwouder Dorpsstraat 60 te 

Zuiderwoude 

Besloten wordt: 

1.  Geen Zienswijzenotitie & Nota van Wijzigingen vast te  

stellen. 

2.  Geen exploitatieplan vast te stellen. 

3.  De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Zuiderwouder   

Dorpsstraat 60’',  vervat in het GMLbestand 

NL.IMRO.0852.BPKILUIWAZU013-va01, vast te stellen, 

conform het raadsvoorstel. 

4. Met het gebruik van de papieren versie om het 

    bestemmingsplan vast te stellen, in te stemmen. 

5. Als ondergrond van het vastgestelde bestemmingsplan 

gebruik te maken van de BGT van 24 april 2018 vastgelegd 

in het bestand o_NL.IMRO.0852.BPKILUIWAZU013-va01, in 

te stemmen. 

6. Dit besluit bekend te maken. 

7. Het afhandelen van de vervolgprocedure en het recht  

    op het eventueel indienen van beroep over te laten aan het 

college. 

 

J. Kaars 

5. Beslissing op bezwaar aangaande gebruik bijbehorende 

bouwwerk Cornelis Roelestraat 34 te Broek in Waterland 

Besloten wordt: 

1. Het bezwaar tegen de afwijzing om handhavend op te   

    treden 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. 

 

A. vd.Weijenberg 



 
 

  pagina 3 van 3 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

6. Zienswijze jaarstukken Twiske-Waterland 2019-2021 Besloten wordt: 

1. Met het raadsvoorstel in te stemmen waarin een zienswijze 

op de begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting 

2021 wordt gegeven, inhoudende dat deze geen aanleiding 

geven tot een inhoudelijke reactie. 

2. De jaarstukken Twiske-Waterland voor kennisgeving aan te 

    nemen. 

 

B. ten Have 

7. Vaststellen besluiten- en actielijst Crisisteam Corona Besloten wordt: 

De besluiten van het crisisteam, genomen op 12 mei 2020, te 

bekrachtigen. 

 

K.S. Heldoorn 

8. Beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling 'een 

sociale huurwoning zoeken verandert' 

Besloten wordt: 

1. Van de Aanbiedingsbrief vanuit het Bestuurlijk Overleg RAP-

regio (BORAP regio) kennis te nemen. 

2. Het beleidsvoorstel ‘een sociale huurwoning zoeken 

verandert’ vrij te geven voor inspraak. Dit onder voorbehoud 

van instemming van de overige colleges van B&W in de 

regio’s Zaanstreek-Waterland en AmstellandMeerlanden met 

het vrijgeven voor inspraak van dit voorstel. De inspraak 

start op 2 juni 2020 en loopt tot en met 14 juli 2020. 

3. Met het opleggen van geheimhouding op deze voordracht en 

de bijlage op grond van artikel 55, eerste lid van de 

Gemeentewet in te stemmen. Dit in verband met de 

belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, onder g, van de 

Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt 

opgelegd tot 27 mei 2020, de datum waarop de college-

behandelingen in alle regiogemeenten hebben plaats-

gevonden en waarna het voorstel openbaar kan worden. 

 

T.v.Nieuwkerk 

 


