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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 
        

Vergadering gehouden op 6 juni 2016    
   Week    23   
    
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 31 mei 2016, week 
22  
 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Aanvraag Vangnetuitkering 2015 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de aanvraag Vangnetuitkering Participatie-

wet 2015. 
2. In te stemmen met het raadsvoorstel vaststelling zienswijze 

Vangnetuitkering Participatiewet 2015. 
 

L. Bromet 

3. Aanvraag om vooroverleg voor 6 kleine woningen te Zuiderwoude Besloten wordt de aanvraag om vooroverleg af te wijzen con-
form de ruimtelijke overwegingen opgenomen in de bijlage 5 van 
dit voorstel, tevens de bijlage behorende bij de brief gericht aan 
de aanvrager. 
 

J. van der Hoeven 

4. Grondstoffenbeleidsplan 2016-2020 Besloten wordt: 
1. In te stemmen met het conceptrapport Grondstoffenbeleids-

plan Waterland 2016 - 2020  “Van Afval Naar Grondstof”. 
2. De gemeenteraad de gelegenheid te geven haar wensen en 

bedenkingen ten aanzien van de twee in het Grondstoffen-
beleidsplan geadviseerde keuzemodellen, zijnde Afval anders 
en omgekeerd inzamelen, te ventileren. 

 

L. Bromet 
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5. Verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning Overleek 3 Besloten wordt: 
1. In beginsel bereid te zijn medewerking verlenen aan het 

vernieuwen, verplaatsen en het vergroten van de woning op 
het perceel Overleek 3 in Monnickendam waarbij de bestaande 
bebouwing niet uitgebreid wordt middels een Afwijkings-
procedure ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo. 

2. In beginsel bereid te zijn medewerking te verlenen aan het 
verzoek tot gebruik van een gebouw op het perceel Overleek 3 
in Monnickendam ten behoeve van opslag voor een installa-
tiebedrijf middels een afwijkingsprocedure ex artikel 2.12 lid 1 
sub a onder 3 Wabo. 

3. Een overeenkomst aan te gaan met de aanvrager met betrek-
king tot het betalen van kosten voor het opstellen van de 
ruimtelijke onderbouwing, de kosten van de te voeren proce-
dure en eventuele planschade. 

4. In te stemmen met de inhoud van het raadsinformatiedocu-
ment. 

5. Indien niet binnen twaalf weken na bekendmaking van het 
besluit een ontvankelijke aanvraag is ingediend, handhavend 
zal worden opgetreden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. van der Hoeven 
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6. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Spitsbusbaan Besloten wordt de gemeenteraad voor te stellen om: 
1. In te stemmen met de “Reactienota zienswijzen tevens Nota 

van wijzigingen”. 
2. Het bestemmingsplan “Spitsbusbaan N235-2016”, bestaande 

uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het 
GML-bestand: NL.IMRO.0852.BPKILspitsbusb-va01, met de 
bijbehorende bestanden gewijzigd vast te stellen, waarbij voor 
de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is 
gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN 
(versie 9 april 2015) en is opgeslagen onder de bestandsnaam 
o_NL.IMRO.0852.BPKILspitsbusb-va01. 

3. De versie op papier van het bestemmingsplan vast te stellen. 
4. Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan ter inzage te 

leggen zoals voorgeschreven in artikel 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening. 

5. De behandeling van eventuele beroepsschriften in handen te 
stellen van het college. 

 
 
 

L. Bromet 

7.  Aanpassing stukken intergemeentelijke samenwerking met voorstel 
MRA 

Besloten wordt in te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel 
en conceptraadsbesluit. 
 
 
 

L. Wagenaar-Kroon 

8.  Kadernota 2017 GGD, zienswijze jaarstukken 2015 GGD en 
Programmabegroting 2017 

Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel over de 
zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2017 en de 
conceptjaarrekening 2015 en de informatie over de vastgestelde 
kadernota 2017 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 
 
 
 

J. Kes 
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