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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 10 mei 2016    
   Week    19   
    
Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van Ginkel 
 
 
 
No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 3 mei 2016, week 18  Ongewijzigd vastgesteld. 

 
L. Wagenaar-Kroon 

2. Aanvragen stimuleringssubsidie 1e tranche 2016 Besloten wordt: 
1.a. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 2.035,00 

aan de Stichting Monnickendammer Visdagen. 
   b. De stimuleringssubsidie van 2015 (€ 5.000) terug te 

vorderen. 
2. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 775,00 aan 

dhr. R. de Vries voor de organisatie van een buurtfeest. 
3. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 2.500,00 

aan de Dorpsraad Ilpendam voor de oprichting van een 
kunstwerk op het Dorpsplein Ilpendam. 

4. Een stimuleringssubsidie af te wijzen voor de organisatie 
van een startercursus van de Broeker Bridge Club en een 
gevorderdencursus in 2017. 

5.a. De aanvraag van M.T. van der Sluijs-Weehuizen voor een 
incidentele subsidie te beschouwen als een aanvraag voor 
een stimuleringssubsidie 1e tranche 2016. 

   b. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 2.500,00 
voor de openluchtvoorstelling ‘Een fles uit Marken’. 

6.a. De (gewijzigde) aanvraag van de Stichting Dijk van een 
Kust voor een incidentele subsidie te beschouwen als een 
aanvraag voor een stimuleringssubsidie 1e tranche 2016. 

   b. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 1.500,00 
voor de lichtshow op de Gouwzee. 

 

G. Bekhuis 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 
3. Aanvulling op advies aanvragen stimuleringssubsidie m.b.t. twee 

nagekomen aanvragen 
Besloten wordt: 
1. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 2.496,00 aan de 

Dorpsvereniging Watergang voor het plaatsen van zonne-
panelen op het dorpshuis in Watergang. 

2. Een stimuleringssubsidie toe te kennen van € 250,00 aan de 
PV Eensgezindheid voor de organisatie van activiteiten i.v.m. 
de opening van de nieuwe brandweerkazerne in Broek in 
Waterland. 

 
 
 
 

G. Bekhuis 

4. Programmabegroting ISW 2017 inclusief meerjarenbegroting Besloten wordt in te stemmen met het bijgaande raadsvoorstel in 
verband met de vaststelling van de conceptzienswijze op de 
programmabegroting ISW 2017, inclusief meerjarenbegroting 
2017-2020. 
 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

5. Vestigen recht van opstal t.b.v. transformatorstation Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het vestigen van een recht van opstal ten 

behoeve van een transformatorstation nabij het Oosterpad/ 
Walandweg 2 te Marken. 

2. In te stemmen met het aangaan van bijgevoegde conceptover-
eenkomst vestigen recht van opstal. 

3. De gemeenteraad te informeren over het vorenstaande door 
middel van het bijgesloten conceptraadsinformatiedocument. 

 
 
 
 

J. Kes 
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6.  Beslissing op bezwaar Niesenoortsburgwal 7 Monnickendam Besloten wordt: 

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften 
Waterland niet over te nemen voor wat betreft de ontvanke-
lijkheid maar wel over te nemen voor wat betreft de inhou-
delijke behandeling van de bezwaren en het herstellen van een 
formeel gebrek in de omgevingsvergunning. 

2. Het bezwaarschrift van reclamant wonende te Marken niet 
ontvankelijk te verklaren. 

3. De overige bezwaren ontvankelijk maar ongegrond te verkla-
ren en het primaire besluit, tot verlening van de omgevingsver-
gunning voor het bouwen van een woning op het perceel 
Niesenoortsburgwal 7 te Monnickendam, in stand te laten. 

 
 
 
 

J. van der Hoeven 

7.  Afhandeling zaken voormalige AWM met Wooncompagnie Besloten wordt: 
1. T.a.v. de voormalige AWM-projecten de volgende besluiten te 

nemen: 
a. Trambaan: in te stemmen met de overdracht en levering van 

de openbare ruimte fase 1 van Wooncompagnie aan de 
gemeente, inclusief opstalrecht en voorkeursrecht. 

b. Molenstraat: in te stemmen met het terugstorten van de 
parkeerbijdrage ad € 5.200 en de exploitatieovereenkomst in 
stand te houden i.v.m. het planschadeverhaal. 

c. Hellingweg/Kebo-locatie: in te stemmen met het terugstorten 
van een bedrag ad € 5.000 aan projectbijdrage, de samenwer-
kingsovereenkomst te beëindigen en de afgegeven bankgaran-
tie terug te sturen. 

2. Wooncompagnie hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen 
via bijgaande brief. 

 
 
 
 

J. van der Hoeven 
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8. Financiële jaarstukken Baanstede 2015 Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel over de 

zienswijze op de jaarrekening 2015 van het werkvoorzienings-
schap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Bromet 

   
 


