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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 20 februari 2018    

   Week    8 

    

Aanwezig: L. Wagenaar-Kroon, L. Bromet, G. Bekhuis, J. Kaars, J. Kes en N. van Ginkel 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 13 februari 2018, 

week 7 

 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

L. Wagenaar-Kroon 

2. Bekostigingsplicht 2018 Stichting PIM Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de mogelijkheden om de bekostigings-

plicht voor 2018 vast te stellen. 

2. De bekostigingsplicht voor 2018 vast te stellen op  

    € 16.796.52,- welke is vastgesteld aan de hand van het 

aantal woonruimten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Kes 
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3. Vooroverleg 3.1.1 Bro college en horen gemeenteraad Besloten wordt: 

De gemeenteraad voor te stellen: 

1. Een reactie te sturen op het voorontwerp pip N247 conform 

artikel 3.26 lid 1 van de Wro. 

2. Met de reactie opgenomen in bijlage 5 behorende bij het 

raadsvoorstel in te stemmen. 

3. Deze reactie tevens aan te merken als een reactie conform 

artikel 3.1.1. van de Bro. 

4. Conform het bepaalde in artikel 2.12.2 sub f onder 2 in te 

stemmen met het verlanden van 396m2 aan oppervlakte-

water van het Monnickendammergat, onderdeel van het 

Markermeer-IJmeer, conform het plangebied opgenomen in 

bijlage 2. 

5. Het besluit ter kennisgeving toe te zenden naar de water-

beheerder van het Markermeer-IJmeer. 

 

L. Bromet 

4. Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling Galgeriet Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de inhoud van de aanvullende 

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Galgeriet. 

2. De aanvullende Samenwerkingsovereenkomst Galgeriet voor 

te leggen aan de raad voor consultatie. 

 

J. Kaars 

5. Aanbesteding Sportmaterialen Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het publiceren van de offerteaanvraag 

voor de aanbesteding voor een Raamovereenkomst voor 

levering, installatie en reparatie van sportmaterialen. 

2. In te stemmen met het gunnen van de opdracht aan en het 

sluiten van de Raamovereenkomst met de inschrijver met de 

economisch meest voordelige inschrijving gelet op beste 

prijs-kwaliteit verhouding. 

 

G. Bekhuis 
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6. Verplaatsing gemeentewerf en milieustraat Besloten wordt: 

1. De nieuwe gemeentewerf op 1 juli 2019 in gebruik te nemen 

en de huidige gemeentewerf en milieustraat per 1 juli 2019 

te sluiten. 

2. Op basis van het locatieonderzoek de locatie Katwoude aan 

te wijzen als locatie voor de nieuw te bouwen gemeentewerf. 

3. Een nader voorstel uit te werken voor een tijdelijke milieu-

straat of de uitbesteding hiervan voor een periode van 5 jaar 

en dit in de zomer van 2018 aan de raad voor te leggen. 

4. In te stemmen met het concept raadsvoorstel. 

 

 

 

 

 

 

 

L. Bromet 

7. Beslissing op bezwaar Besloten wordt: 

1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren. 

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit van  

    14 september 2017 verzonden op 15 september 2017 in 

stand te laten. 

3. Het verzoek voor proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Bromet 



 
 

  pagina 4 van 5 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

8. Besluit last onder dwangsom Overleek 6 Besloten wordt: 

Een drietal lasten onder dwangsom op te leggen aan de 

eigenaar van de Overleek 6 te Monnickendam inhoudende: 

Binnen een termijn van twaalf weken na de verzenddatum van 

het besluit op het agrarische perceel achter de Overleek 6 te 

Monnickendam: 

-  de passantensteiger te verwijderen en verwijderd te houden 

onder een dwangsom van € 10.000 ineens; 

-  de afgegraven gronden terug te brengen naar de vorige staat 

door terugplaatsing van de gronden onder een dwangsom 

van € 10.000 ineens; en 

-  voor de gerealiseerde dammen een legalisatietraject te 

starten door een omgevingsvergunningsaanvraag in te 

dienen, of de dammen te verwijderen en verwijderd te 

houden, onder een dwangsom van € 5.000,-- ineens. 

 

 

 

 

L. Bromet 

9. Omgevingsvergunning Molengouw nabij 48 Broek in Waterland Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen 

zienswijze tegen het ontwerpbesluit inhoudende de 

weigering om een omgevingsvergunning voor het bouwen 

van een woning op het perceel Molengouw nabij 48 in Broek 

in Waterland. 

2. De aanvraag om omgevingsvergunning definitief te weigeren 

nadat de raad de vvgb definitief heeft geweigerd. 

 

 

 

 

J. Kaars 
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10. In principe medewerking verlenen aan de bouw van een woning 

op het perceel Molengouw nabij 48 in Broek in Waterland 

Besloten wordt: 

1. In principe medewerking verlenen aan een alternatief plan 

om een woning te bouwen op het perceel Molengouw nabij 

48 in Broek in Waterland via een postzegel bestemmings-

plan. 

2. De raad via het raadsinformatiedocument nr. 158-403 

hierover te informeren. 

 

J. Kaars 

11. Voorbereidings- en verwervingsbudget voor realisatie van het 

Galgeriet 

Besloten wordt:  

De raad voor te stellen de volgende budgetten voor het project 

Galgeriet beschikbaar te stellen: 

1. Een voorbereidingsbudget van € 525.000,-- voor plankosten 

van het project Galgeriet. 

2. Een verwervingsbudget van € 4.000.000,-- voor verwerving 

van onroerende zaken in het plangebied Galgeriet. 

 

J. Kaars 

12. Leges en vierjarige vergunning hondenuitlaatservices Besloten wordt: 

De raad voor te stellen, de legesverordening als volgt te 

wijzigen: 

1. In bijlage 1‘Tarieventabel 2018 behorende bij artikel 5, 

eerste lid, van de Legesverordening 2018’ (nr. 152-46) 

komt artikel 1.20.5 als volgt te luiden: 

    1.20.5 Het tarief bedraagt voor het verlenen van een 

vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke 

Verordening Waterland (APV) als bedoeld in artikel 2.57, lid 

4, € 750,-. 

2. Het bestaande artikel 1.20.5 wordt vernummerd tot 1.20.6. 

 

G. Bekhuis 

 


