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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op   19 januari 2021 

   Week      3 

    

Aanwezig: K.S. Heldoorn, J. Kaars, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg, M. van Dijk en E. Dijk 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 12 januari 

2020, week 2  

 

Gewijzigd vastgesteld. K.S. Heldoorn  

2. Natuuronderzoek en advies Hemmeland Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van het natuuronderzoek en advies 

Hemmeland. 

2. De gemeenteraad te informeren middels het raads-

informatiedocument. 

3. Wethouder Kaars te machtigen ondergeschikte 

wijzigingen in het RID aan te brengen. 

 

J. Kaars 183-2021 

3. Planschadeovereenkomst Noordeinde 45, Monnickendam Besloten wordt: 

Een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan met 

initiatiefnemer van de aanvraag omgevingsvergunning 

voor het wijzigen van het gebruik van dienstverlening 

naar wonen van het gebouw op het perceel aan het 

Noordeinde 45, Monnickendam. 

 

J. Kaars 27880-2020 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

4. Beslissing op bezwaar Oude Zijds Burgwal 53 Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevings-

vergunningaanvraag voor het versmallen van een 

bestaande uitrit voor toegang tot het woonperceel 

vanaf de openbare ruimte en het realiseren van een 

nieuwe in/uitrit ten behoeve van twee parkeerplaatsen 

op het adres Oude Zijds Burgwal 53 te Monnickendam 

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. 

 

J. Kaars 1064-2021 

5. Cliëntervaringsonderzoek Wmo/Jeugd 2019 Besloten wordt: 

1. De rapportage van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd 

2019 ter informatie aan te nemen. 

2. De rapportage van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 

2019 ter informatie aan te nemen. 

3. De raad te informeren door middel van het raads-

informatiedocument over de uitkomsten van de cliënt-

ervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2019. 

 

T. van Nieuwkerk 1090-2021 

6. Benoeming Pascal Verkroost als directeur Besloten wordt: 

1. Te benoemen voor onbepaalde tijd, dhr. P. Verkroost. 

2. Dhr. Verkroost te plaatsen in de functie van directeur 

voor 36 uur per week. 

3. De ingangsdatum te bepalen op 1 januari 2021, met 

terugwerkende kracht. 

 

T. van Nieuwkerk 1183-2021 

 


