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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 5 maart 2019    

   Week    10 

    

Aanwezig: L.M.B.C. Kroon, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van Ginkel 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 26 februari 2019,  

week 9 

 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

L. Kroon 

2. Verzoek om vooroverleg Brugstraat 6 Monnickendam Besloten wordt: 

1. Van het bestemmingsplan, voor wat betreft de hoogte van 

het gebouw, de dakhelling en het bouwen buiten het 

bouwvlak, af te wijken en aan de herontwikkeling van het 

Markerveerhuis op het perceel Brugstraat 6 te 

Monnickendam ten behoeve van de bouw van woningen 

medewerking te verlenen. 

2. Alvorens een procedure te starten om deze ontwikkeling 

mogelijk te maken een exploitatieovereenkomst aan te 

gaan. 

3. Van de negen woningen er in principe drie als sociale 

koopwoning te realiseren. 

4. De raad via het raadsinformatiedocument te informeren. 

 

 

 

J. Kaars 
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3. Offerteaanvraag levering maaimachine Besloten wordt: 

1. Akkoord te gaan met de offerteaanvraag voor de levering 

van een nieuwe maaimachine, inruil van de huidige machine 

en in te stemmen met het in de markt zetten van de 

offerteaanvraag. 

2. De opdracht te gunnen aan de inschrijver met de 

economisch meest voordelige inschrijving, vastgesteld op 

basis van de laagste prijs. Mits deze aanbieding past binnen 

geraamd budget. 

 

 

A. van de 

Weijenberg 

4. Wijziging artikel pauze buitendienst: uitvoeringsregeling Besloten wordt: 

Artikel 8, tweede lid (pauze buitendienst) van de 

Uitvoeringsregeling werktijden en flexibel werken 2019 met 

terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 te wijzigen in: De 

middagpauze is 30 minuten per dag. De medewerker met recht 

op ADV ontvangt 30 minuten pauze per week als werktijd. 

 

 

T. van Nieuwkerk 

5. Verzoek om vooroverleg creëren van ligplaats voor een 

‘Houseboat' op het perceel Jachthaven nabij 1 in Monnickendam 

Besloten wordt: 

1. Geen medewerking te verlenen aan het creëren van een 

ligplaats voor een ‘Houseboat’ op het perceel Jachthaven 1 

in Monnickendam. 

2. De raad via het raadsinformatiedocument te informeren. 

 

 

J. Kaars 
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6. Beslissing op bezwaar Kerkplein 13 Broek in Waterland Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

vergunning voor het in gebruik hebben van een deel van het 

pand en omliggende gronden van het perceel Kerkplein 13 

te Broek in Waterland als lichte horeca ontvankelijk, maar 

ongegrond te verklaren. 

2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen. 

3. Het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de 

motivering. 

 

J. Kaars 

7. Intentieverklaring inzake overdracht van de haven Besloten wordt: 

1. De intentieverklaring niet te ondertekenen. 

2. De haven op Marken niet over te nemen. 

3. De 6 standpunten als uitgangspunt vast te stellen voor 

verder overleg met RWS over dit onderwerp. 

4. RWS te verzoeken de objectenlijst aan te passen en een 

meerjaren financieel plan met de consequenties van de 

overdracht op te stellen rekening houdend met het 

standpunt van gemeente Waterland. 

5. RWS door middel van de brief te informeren over het 

standpunt van de gemeente. 

 

L. Kroon 

 


