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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op 10 september 2019    

   Week    37 

    

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 3 september 

2019, week 36  

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Verzoek om vooroverleg Oudelandsdijkje 4 Besloten wordt: 

1. Geen medewerking te verlenen aan het geheel vernieuwen 

en verplaatsen van een stolpboerderij op het perceel 

Oudelandsdijkje 4 in Monnickendam. 

2. De raad via het raadsinformatiedocument te informeren. 

 

J. Kaars 

3. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van twee raamkozijnen in de rechterzijgevel 

Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het 

plaatsen van twee raamkozijnen in de rechterzijgevel, één 

raamkozijn in de achtergevel en het vergroten van de 

dakramen in het voor-, achter- en rechterzijgevel dakvlak 

op het adres Zuiderwouder Dorpsstraat 11 a te Zuiderwoude 

    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. 

4. Het verzoek tot proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 

J. Kaars 
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4. Verzoek om heroverweging Oudelandsdijkje 1 Besloten wordt: 

Met de beantwoording van de brief aan de raad d.d. 1 juni 

2019 i.v.m. het niet verlenen van medewerking aan het 

realiseren van een parkeerplaats met oprit op het perceel naast 

Oudelandsdijkje 1 akkoord te gaan. 

 

J. Kaars 

5. Collegeadvies Brugstraat 2-3 Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

vergunning voor de uitvoering van het project tot het 

realiseren van een afdak op het adres Brugstraat 2 te 

Monnickendam niet ontvankelijk te verklaren. 

2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland niet over te nemen. 

3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

J. Kaars 

6. Update antennebeleid Besloten wordt: 

1. Met het uitstellen van het aanbieden aan de raad van een 

geactualiseerd antennebeleid tot er meer bekend is over de 

technische ontwikkelingen van 5G-antennes in te stemmen. 

2. Met bijgevoegd raadsinformatiedocument, waarin wordt 

aangegeven dat het opstellen van een geactualiseerd 

antennebeleid wordt uitgesteld, in te stemmen. 

 

J. Kaars 

7. Collegeadvies wijziging zoekgebied urgentie Besloten wordt: 

1. Het zoekgebied van een urgentieverklaring voor de  

    gemeente Edam-Volendam naar de gemeente Waterland te 

    wijzigen. 

2. Aan de verleende urgentieverklaring een zoekprofiel toe te 

voegen. 

 

T. van Nieuwkerk 
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8. Actualisatie 2019-2021 van de Economische Agenda Besloten wordt: 

1. De actualisatie 2019-2021 van de Economische Agenda vast 

te stellen. 

2. De actualisatie 2019-2021 ter kennisname aan de 

gemeenteraad te doen toekomen. 

 

B. ten Have 

9. Aanpak wachtlijsten Veilig Thuis Besloten wordt: 

Kennis te nemen van de aanpak van de wachtlijsten bij Veilig 

Thuis en de raad hiervan door middel van het raadsinformatie-

document in kennis te stellen. 

 

T. van Nieuwkerk 

 


