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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 26 april 2016    
   Week    week 17 
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, J. Kes en N. van Ginkel 
 
 
 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 19 april 2016,  
week 16 
 

Gewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Beslissing op bezwaar Molenstraat 1 Monnickendam Besloten wordt: 
1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning 

voor het realiseren van 4 woningen en het plaatsen van nieuwe 
kozijnen in de voorgevel van Molenstraat 1 te Monnickendam 
ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren. 

2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 
Waterland over te nemen. 

3. Het bestreden besluit in stand te laten. 
 

J.J. van der Hoeven 

3. Verjaring grond Roomeinde 1 te Broek in Waterland Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het door de eigenaren van Roomeinde 1 te   
    Broek in Waterland ingeroepen beroep op verkrijgende      
    verjaring ten aanzien van de gronden A en B, alsmede het  
    beroep op bevrijdende verjaring ten aanzien van de grond C.  
2. Mee te werken aan het opmaken en inschrijven in het Kadaster  
    van een notariële akte van verjaring. 
 

J. Kes 

4. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland 2017 Besloten wordt in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel waarin 
wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 
van Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland vast te stellen. 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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5. Jaarstukken 2015 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en besluit. 
2. In te stemmen met jaarstukken 2015. 
3. Vast te stellen van de toelichting baten en lasten jaarrekening  
    2015 op productniveau. 
 

J. Kes 

6. Bruikleenovereenkomst met Stichting Museum de Speeltoren Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de bruikleenovereenkomst voor de uitleen  
    aan de stichting Waterlands Museum de Speeltoren van de  
    potlood- en aquareltekening “Waag te Monnickendam” van  
    C. Springer en de inkt, gouache en goudverftekening op  
    papier in lijst, “Wapen van admiraal Cornelis Dirkz” en een  

Chinees blauw gedecoreerd bord met een voorstelling van 
twee “lange lijzen en een zotje” in de tuin, de rand gedeco-
reerd met bloemen en servetwerk. 

2. In te stemmen met het raadsinformatiedocument. 
 

G. Bekhuis 

7. Onkruidbestrijding verhardingen Besloten wordt: 
1. Een gedeelte van de binnenstad aan te wijzen als locatie voor 

een alternatieve methode van onkruidbestrijding middels 
verbranding (stoom of hete lucht). 

2. In afwijking van het inkoopbeleid Lodder BV opbracht te 
verlenen voor de onkruidbestrijding op de verhardingen in 
2016. 

3. De onkruidbestrijding middels de alternatieve methode op te 
dragen aan de Baanstede voor 2016.  

4. De onkruidbestrijding op verhardingen voor 2017 en verder, 
meerjarig en Europees aan te besteden. 

 

L. Bromet 

   
 


