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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  13 februari 2018   

   Week     7 

    

Aanwezig: L. Wagenaar-Kroon, L. Bromet, G. Bekhuis, J. Kaars, J. Kes en N. van Ginkel 

 

 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 6 februari 2018, 

week 6 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Besluit last onder dwangsom Noordervesting 3-WS Besloten wordt: 

Een last onder dwangsom op te leggen aan de gebruiker van 

het perceel Noordervesting 3-WS te Monnickendam 

inhoudende: 

binnen een termijn van vier weken na verzenddatum van het 

besluit, de pergola gelegen op het perceel plaatselijk bekend 

als Noordervesting 3-WS te realiseren conform de omgevings-

vergunning of te verwijderen en verwijderd te houden en het 

bijgebouw waar geen omgevingsvergunning voor verleend is te 

verwijderen en verwijderd te houden, onder een dwangsom van 

€2.500,-- ineens. 

 

L. Bromet 



 
 

  pagina 2 van 3 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

3. Beslissingen op bezwaar inzake handhavingsdossiers Besloten wordt: 

1. De bezwaarschriften tegen de besluiten waarin de 

handhavingsverzoeken inzake Kanaaldijk 93-C in 

Watergang zijn afgewezen wel ontvankelijk, maar 

ongegrond te verklaren. 

2. De bestreden besluiten in stand te laten. 

3. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 

L. Bromet 

4. De discussienotitie Onderwijs vast te stellen Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de discussienotitie Onderwijs, en deze 

als basis te gebruiken voor de gesprekken met de 

ketenpartners. 

2. De nota ter kennisname aan de raad te sturen. 

 

G. Bekhuis 

5. Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoer Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het verzoek tot de 11e wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de Vervoerregio 

Amsterdam. 

2. Deze 11e wijziging van de GR voor te leggen aan de 

gemeenteraad conform bijgaand raadsvoorstel. 

 

L. Bromet 

6. Collegeadvies instemmen met rioleringsplan 2018-2023 Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het rioleringsplan 2018-2023. 

2. Het rioleringsplan 2018-2023 aan te bieden aan de 

gemeenteraad ter vaststelling. 

3. Als kostendekkingsvariant te kiezen voor variant 1 

‘afschrijven’. 

 

L. Wagenaar-Kroon 
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7. Aanwijzingsbesluit toezichthouders 2018 Besloten wordt: 

1. Vast te stellen de wijziging van het Aanwijzingsbesluit 

toezichthouders gemeente Waterland 2016. Waarbij de 

wijzigingen zijn: 

    - Artikel 3 lid 1 komt te vervallen; 

    - Aan artikel 5 wordt toegevoegd: e. Afvalstoffen-

verordening gemeente Waterland 2004. 

2. Dit aanwijzingsbesluit in werking te laten treden op de dag 

na bekendmaking. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

8. Tijdelijke bierbrouwerij Galgeriet Besloten wordt: 

1. Omgevingsvergunning te verlenen voor een tijdelijke 

bierderij op het perceel Galgeriet 4 te Monnickendam. 

2. Geen leges in rekening te brengen in verband met 

onbillijkheden van overwegende aard. 

 

J. Kaars 

 


