BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders
Vergadering gehouden op

19 maart 2019

Week

12

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.
1.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 12 maart 2019,

Ongewijzigd vastgesteld.

L. Kroon

Besloten wordt:

J. Kaars

week 11

2.

Budgetten voor realisatie Galgeriet

1. De raad voor te stellen de volgende budgetten voor het
project Galgeriet beschikbaar te stellen:
a. een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen voor
plankosten in 2019 ad € 500.000,--.
b. een verwervingsbudget ad € 5.000.000 beschikbaar te
stellen voor verwerving van onroerende zaken in het
plangebied.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de inrichting van
een bestemmingsreserve Galgeriet.
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No.
3.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Omgevingsvergunning appartementengebouw Pierebaan naast

Besloten wordt:

J. Kaars

nr. 5 (Kohnstammlocatie)

1. Omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van het
project tot het bouwen van gebouw, een overkapping,
parkeervoorzieningen, wegen, paden, groenvoorzieningen
en het realiseren van 62 appartementen op het adres
Pierebaan naast 5 in Monnickendam dat bestaat uit de
volgende activiteiten:
- het bouwen van een bouwwerk zoals bedoeld in artikel
2.1, lid 1, sub a, van de Wabo;
- het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het
bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub c,
van de Wabo;
- het vellen of doen vellen van een houtopstand (kap) zoals
bedoeld in artikel 2.2, lid 1, sub g, van de Wabo.
2. Af te wijken van het bestemmingsplan voor het realiseren
van 62 appartementen, parkeervoorzieningen, wegen,
paden en groen-voorzieningen op grond van artikel 2.12,
lid 1, sub a, onder 2°, van de Wabo juncto artikel 4, lid 9
van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), het
gebruiken van bouwwerken, in samenhang met
bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het
bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken
aansluitend terrein, af te wijken van artikel 3.1 van het
bestemmingsplan ‘Monnickendam - Brede School
Scholeneiland’.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van
de kosten anderszins is geregeld (art. 6.12 lid 2 onder a en
lid 3 Wro juncto Aanwijzings- en delegatiebesluit Wabo en
Wro).
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No.
4.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Resultaat aanbesteding Aanvullend Openbaar Vervoer

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1. Kennis te nemen van het resultaat van de aanbesteding
Aanvullend Openbaar Vervoer.
2. De raad te informeren over het resultaat door middel van het
raadsinformatiedocument.
5.

Verlengen termijn voorovereenkomst mbt jachthavens

Besloten wordt:

J. Kaars

In te stemmen met het verlengen van de termijn genoemd in
artikel 4.1. van de reeds gesloten voorovereenkomst met
betrekking tot de jachthavens in het gebied Galgeriet tot
uiterlijk 1 juni 2019.
6.

Regionaal Risicoprofiel

Besloten wordt:

L. Kroon

1. Kennis te nemen van het concept RRP 2019-2020.
2. Het RRP voor te leggen aan de gemeenteraad en de raad te
verzoeken om via een zienswijze een antwoord te geven op
de vragen of het risicoprofiel zowel regionaal als lokaal
herkenbaar is, of er aanvullende risico’s opgenomen dienen
te worden en welke wensen de gemeenteraad heeft ten
aanzien van het te voeren veiligheidsbeleid van de
veiligheidsregio.
7.

Nota verbonden partijen 2019

Besloten wordt:

L. Kroon

1. De nota verbonden partijen gemeente Waterland 2019 vast
te stellen.
2. Akkoord te gaan met het raadsinformatiedocument.
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No.
8.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

Bijzondere dagen 2019

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1. Goede Vrijdag (vrijdag 19 april 2019) toe te kennen als
betaalde verlofdag.
2. De avondopenstelling niet te verplaatsen naar een andere
datum in verband met sluiting op:
- Hemelvaartsdag 30 mei 2019 (donderdag)
- 2e Kerstdag 26 december 2019 (donderdag).
3. De organisatie te sluiten op:
- Goede Vrijdag 19 april 2019;
- Vrijdagmiddag 4 oktober 2019 na 13.00 i.v.m. de
gemeente-excursie;
- Donderdag 2 januari 2020 tot 10 uur (nieuwjaarsbijeenkomst).
9.

Bestuurlijke verantwoording informatiebeveiliging

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1. De verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG) 2018 vast te stellen.
2. De verantwoordingsrapportage Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) 2018 vast te stellen.
3. De verantwoordingsrapportage Basisregistratie Ondergrond
(BRO) 2018 vast te stellen.
10.

Verantwoording informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2018

Besloten wordt:

T. van Nieuwkerk

1. De Collegeverklaring ENSIA 2018 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen.
2. In te stemmen met het concept assurancerapport ENSIA IT
audit.
3. In te stemmen met de Letter of Representation (LOR).
4. De gemeentesecretaris te mandateren de LOR namens het
college te ondertekenen.
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No.

Onderwerp

Besluit

Portefeuillehouder

11.

College werkprogramma

Besloten wordt:

College

Het collegewerkprogramma 2019 – 2022 (‘Een duurzame
toekomst tegemoet’) vast te stellen.
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