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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  20 november 2018   

   Week     47 

    

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 13 november 

2018, week 46  

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Kroon 

2. Hogere waarden De Regenboog Besloten wordt: 

1. Hogere waarde voor de hoogst toelaatbare geluidbelasting 

ten gevolge van verkeerslawaai vast te stellen van maximaal 

59 dB gebaseerd op het bij dit besluit behorende akoestisch 

onderzoek Bestemmingsplan Monnickendam-De Regenboog 

(Bernhardlaan 23) d.d. 31 mei 2018. 

2. Eensluidend afschrift aan te bieden aan het kadaster ter 

inschrijving van de hogere waarde. 

 

J. Kaars 

3. Uitvoeringsagenda Sociaal domein Besloten wordt: 

1. De uitvoeringsagenda sociaal domein als (voorlopige) versie 

1.0 vast te stellen. 

2. De uitvoeringsagenda met het memo en het advies van de 

Adviesraad sociaal domein ter kennisname te versturen aan 

de klankbordgroep sociaal domein. 

 

T. van Nieuwkerk/ 

A. van de 

Weijenberg 
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4. Verordening rioolheffing 2019 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van rioolheffing 2019 voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

5. Verordening roerende zaakbelasting 2019 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van roerende zaakbelasting 2019 

voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

6. Verordening onroerende zaakbelasting 2019 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 

2019 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

7. Verordening watertoeristenbelasting 2019 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening  

watertoeristenbelasting 2019 voor te leggen aan de gemeente-

raad. 

 

B. ten Have 

8. Verordening reinigingsheffing 2019 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

reinigingsheffing 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

9. Verordening afvalstoffenheffing 2019 Besloten wordt: 

Bijgaand raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

afvalstoffenheffing 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 
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10. Verordening parkeerbelasting 2019 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

parkeerbelasting 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

11. Verordening forensenbelasting 2019 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

forensenbelasting 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

12. Verordening precariobelasting 2019 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

precariobelasting 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

13. Verordening markt- en standplaatsgelden 2019 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening markt- 

en standplaatsgelden 2019 voor te leggen aan de gemeente-

raad. 

 

B. ten Have 

12. Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 voor 

te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

13. Verordening haven-, kade- en liggelden 2019 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening haven-, 

kade- en liggelden 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

14. Verordening Toeristenbelasting 2019 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

toeristenbelasting 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 
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15. Verordening Hondenbelasting 2019 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening 

hondenbelasting 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

16. Verordening leges 2019 Besloten wordt: 

Het raadsvoorstel en de daarbij behorende verordening op de 

heffing en de invordering van leges 2019 voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

 

B. ten Have 

17. Offerte Cebeon Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de offerte van Cebeon. 

2. De kosten voor de werkzaamheden ad € 32.420,- te dekken 

uit de post college onvoorzien. 

 

T. van Nieuwkerk 

18. Regionale duurzaamheidsbeurs Besloten wordt: 

Een bedrag van € 4.000,- beschikbaar te stellen vanuit het 

budget Duurzaamheid, voor de regionale duurzaamheidsbeurs. 

 

A. van de 

Weijenberg 

19. Aanpassingen aan brandweergarage Marken Besloten wordt: 

De garage van brandweerkazerne Marken aan te passen in 

verband met de aanschaf van een nieuw brandweervoertuig en 

de kosten hiervan, ter grootte van € 3.250,- te dekken vanuit 

het budget Gebouwenbeheerplan, onvoorzien. 

 

L. Kroon 
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20. Benoeming burgerlid in de Monumenten- en Welstandcommissie Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het raadsvoorstel ter benoeming van de 

heer L. Duymaer van Twist als burgerlid van de 

Monumenten- en Welstandscommissie Waterland, namens 

Vereniging Oud Monnickendam, voor de duur van 3 jaar, 

per 1 januari 2019. 

2. De benoeming van de heer R. Blok als burgerlid van de 

Monumenten- en Welstandscommissie Waterland, namens 

Vereniging Oud Monnickendam in te trekken. 

 

J. Kaars 

21. Vaststelling bestemmingsplan De Regenboog Besloten wordt: 

Met het conceptraadsbesluit in te stemmen en de 

gemeenteraad voor te stellen: 

1. De Zienswijzennota tevens Nota van wijzigingen vast te 

stellen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

3. Het bestemmingsplan ‘Monnickendam – De Regenboog 

(Bernhardlaan 23)’, vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0852.BPKMOregenboog016-va01, gewijzigd vast 

te stellen. 

4. Met het gebruik van de papieren versie om het 

bestemmingsplan vast te stellen in te stemmen. 

5. Met de gebruikte BGT-ondergrond, d.d. 11-12-2017, 

vastgelegd in het bestand 

o_NL.IMRO.0852.BPKMOregenboog016-va01, in te 

stemmen. 

6. Dit besluit bekend te maken en de Crisis- en herstelwet van 

toepassing te verklaren. 

7. Het afhandelen van de vervolgprocedure en het recht op het 

eventueel indienen van beroep over te laten aan het college. 

 

J. Kaars 
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22. Beslissing op bezwaar Kievitstraat 49 in Ilpendam Besloten wordt: 

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen. 

2. Het bezwaarschrift tegen de weigering omgevings-

vergunning voor het plaatsen van een dakkapel in het 

voorgeveldakvlak aan de Kievitstraat 49 in Ilpendam 

ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren. 

3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

J. Kaars 

23. Aankopen Galgeriet 4 te Monnickendam Besloten wordt: 

Kennis te nemen van het aankopen van Galgeriet 4 te 

Monnickendam door Projectontwikkeling Galgeriet B.V. 

 

J. Kaars 

 


