
 
 

  pagina 1 van 3 

BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 16 juli 2019    

   Week    29 

    

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 9 juli 2019,  

week 28 

 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

L. Kroon 

2. Schriftelijke reactie MRA regio ZAWa op Discussienotitie MRA 

agenda 2.0 

Besloten wordt: 

Met bijgaande gezamenlijk schriftelijke reactie namens MRA 

deelregio ZaWa op de MRA agenda 2.0 Discussienotitie 

akkoord te gaan. 

 

 

 

L. Kroon 

3. Beslissing op bezwaar Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift tegen de weigering omgevings-

vergunning voor het plaatsen van zes zonnepanelen op het 

dak van het perceel Zuideinde 79 in Monnickendam 

ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren. 

2. Het bestreden besluit in stand te houden onder aanvulling 

van de motivering. 

 

 

 

J. Kaars 
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4. Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord CAO SW en CAO 

gemeenten 

Besloten wordt: 

In te stemmen met: 

1. Het onderhandelaarsakkoord Cao voor de sociale 

werkvoorziening (Cao SW) 2019. 

    1.1 Loonsverhoging per juli 2019 (1,23%). 

    1.2 Loonsverhoging van per 1 januari 2020 (1,34%). 

2. Het principe onderhandelaarsakkoord akkoord Cao 

Gemeenten 2019 en 2020. 

    2.1 Een loonsverhoging van 3,25 % in 2019. 

    2.2 Een eenmalige uitkering van € 750,- voor iedereen die 

op 28 juni 2019 in dienst was van de gemeente Waterland. 

    2.3 Een trapsgewijze salarisverhoging van 3% in 2020. 

 

 

 

 

T. van Nieuwkerk 

5. Afwijken bestemmingsplan bedrijfsfeest Zeedijk 2 Uitdam Besloten wordt: 

1. Op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2°, van de 

Wabo juncto artikel 4, lid 11, van bijlage II van het Besluit 

omgevingsrecht (Bor), niet af te wijken van artikel 6 van het 

bestemmingsplan ‘Camping Jachthaven Uitdam’. 

2. De omgevingsvergunning voor de activiteit handelen in strijd 

met de regels ruimtelijke ordening te weigeren. 

 

 

 

 

J. Kaars 
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6. Verzoek vooroverleg Hoogedijk 1 Katwoude Besloten wordt: 

1. In beginsel medewerking te verlenen aan het verzoek om 

vooroverleg ten behoeve van het realiseren van een schuur 

op het perceel Hoogedijk 1 te Katwoude. 

2. Een overeenkomst aan te gaan met de aanvrager waarin 

wordt geregeld dat de aanvrager de kosten draagt die 

noodzakelijk zijn voor de te voeren procedure en eventuele 

planschade. 

3. De raad via het raadsinformatiedocument te informeren. 

 

J. Kaars 

 


