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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 31 mei 2016    
   Week    22   
    
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 24 mei 2016, week 

21  
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Quickscan Kindcentrum De Havenrakkers in Broek in Waterland Besloten wordt: 
1. De quickscan voorlopig voor kennisgeving aan te nemen en 

vrij te geven voor consultatie met belanghebbenden en 
belangstellenden. 

2. In te stemmen met het proces voor consultatie, behandeling en 
vaststelling van de quickscan. 

3. Stichting Kinderopvang Waterland (SKW) een voorstel te 
doen voor afname ruimte voor de functies kinderdagverblijf 
en peuterspeelzaal binnen het nieuwe Kindcentrum, zowel in 
de koop- als in de huursfeer. 

4. De gemeenteraad te informeren over de quickscan en het 
(besluitvormings)proces via bijgevoegd raadsinformatie-
document. 

 

J. van der Hoeven 

3. Wijziging in de CAR-UWO i.v.m. salarisbedragen CAO gemeenten 
2016-2017 

Besloten wordt de wijzigingen in de CAR-UWO gemeente 
Waterland met betrekking tot  de salarisbedragen per 1 januari 
2016 en 1 januari 2017 als gevolg van de nieuwe CAO gemeenten 
2016-2017 vast te stellen, conform ledenbrief ECWGO/ 
U201600159 Lbr 16/017 CvA/LOGA 16/08. 
 

L. Wagenaar-Kroon 
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4. Benoemingen Adviesraad Wmo en Jeugdwet Besloten wordt: 

1. De heer E. Heusinkveld te benoemen als lid van de Adviesraad 
Wmo en Jeugdwet van 30 mei 2016 tot 30 mei 2020. 

2. Mevrouw J. de Waart-Pronk te benoemen als de vervanger van 
de heer Heusinkveld. 

3. Mevrouw T. van Veggel te herbenoemen als lid van de Advies-
raad Wmo en Jeugdwet van 1 juni 2016 tot 1 juni 2020. 

4. Mevrouw R. Overmeer te herbenoemen als vervanger van 
mevrouw Van Veggel. 

 
 
 

J. Kes 

5. Controleprotocol 2016 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het controleprotocol 2016. 
2. Instemmen met het raadsvoorstel en –besluit inzake de vast-

stelling van het controleprotocol 2016. 
 
 
 

J. Kes 

6. Tarieven winterseizoen 2016 jachthaven Hemmeland Besloten wordt in te stemmen met het gelijk houden van de 
tarieven winterseizoen 2016 met de tarieven winterseizoen 2015 
jachthaven Hemmeland. 
 
 
 

G. Bekhuis 

7.  Recycling Luiers Besloten wordt in te stemmen met het aangaan van bijgevoegde 
conceptdeelnemersovereenkomst met Stichting Luierrecycling 
Nederland. 
 
 
 

L. Bromet 
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8.  Omgevingsvergunning Overleek 19 Monnickendam Besloten wordt: 

1. Mee te werken aan een projectafwijkingsbesluitprocedure zoals 
bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo om 
omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een 
stolpwoning en het oprichten van bijgebouwen op het perceel 
Overleek 19 te Monnickendam, onder voorbehoud van het 
verkrijgen van een verklaring van geen bedenkingen van de 
raad. 

2. De ontwerpomgevingsvergunning samen met de ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen van de raad ter inzage te 
leggen zoals voorgeschreven in artikel 3.10 van de Wabo. 

3. Geen inspraak te verlenen zoals bedoeld in de Inspraakveror-
dening. 

4. Als geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp-
omgevingsvergunning of de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen en geen andere weigeringsgronden optreden, de 
omgevingsvergunning te verlenen. 

 
 

J. van der Hoeven 

9. Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht (vergunningverlening, 
toezicht en handhaving omgevingsrecht) 

Besloten wordt: 
1. De raad, overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel, voorstellen 

de “Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht gemeente Waterland 2016” vast 
te stellen nadat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn 
gehoord en deze akkoord zijn met de inhoud van de 
verordening. 

2. De conceptverordening met toelichting toesturen aan 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met het verzoek te 
reageren op het concept. 

 
 

J. van der Hoeven 
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