
 
 

  pagina 1 van 5 

BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op   23 maart 2021 

   Week      12 

    

Aanwezig: M.C. van der Weele, 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 16 maart 

2021, week 11 

 

Ongewijzigd vastgesteld. M.C. van der Weele  

2. Gecombineerde Leefstijl Interventie Besloten wordt: 

In te stemmen met het tekenen van een intentieverklaring 

om mee te werken aan het vormen van een netwerk om 

de samenwerking voor de uitvoering en implementatie 

van Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)vorm te 

geven. 

 

T. van Nieuwkerk 8607-3021 

3. Verhaalsovereenkomst Niesenoortsburgwal naast 38 in 

Monnickendam 

Besloten wordt: 

Een verhaalsovereenkomst aan te gaan met initiatief-

nemer voor het wijzigen van het gebruik van een garage 

naar woning op het perceel Niesenoortsburgwal naast 38 

in Monnickendam. 

 

J. Kaars 9106-2021 
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4. Verkoop woning Kerkbuurt 70 te Marken Besloten wordt: 

1. In te stemmen met de verkoop van de woning en tuin 

aan het adres Kerkbuurt 70, te Marken, voor een 

bedrag van € 115.000,- kosten koper. 

2. De opbrengst toe te voegen aan de algemene reserve. 

3. De Gemeenteraad te informeren middels het raads-

informatiedocument. 

4. Wethouder Van Nieuwkerk wordt gemachtigd onder-

geschikte wijzigingen aan te brengen in het raads-

informatiedocument. 

 

T. van Nieuwkerk 27663-2020 

5. Beslissing op bezwaar Molengouw 44 te Broek in 

Waterland 

Besloten wordt: 

1. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevings-

vergunning voor het realiseren van een nieuw woonhuis 

op het adres Molengouw 44 te Broek in Waterland 

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 met aanvulling 

van de geconstateerde onvolkomenheden. 

4. Het verzoek voor proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 

J. Kaars 8425-2021 

6. Beslissing op bezwaar urgentie (T. H.) Besloten wordt: 

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen. 

2. De bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren 

en het primaire besluit tot weigering van de aanvraag 

om urgentie in stand te laten. 

 

T. van Nieuwkerk 9017-2021 
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7. Beslissing op bezwaar urgentie (heer De B.) Besloten wordt: 

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen. 

2. De bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren 

en het primaire besluit tot weigering van de aanvraag 

om urgentie in stand te laten. 

 

T. van Nieuwkerk 9032-2021 

8. Last onder dwangsom diverse overtredingen Wabo Besloten wordt: 

1. Last onder dwangsom op te leggen aan overtreder. 

2. Indien noodzakelijk invorderingsbeschikking ter inning 

dwangsom op te leggen aan overtreder. 

 

A. vd Weijenberg 8785-2021 

9. Verzoek wijziging bestemmingsplan locatie Avegaar 86 

te Monnickendam 

Besloten wordt: 

Een postzegelbestemmingsplan op te laten stellen 

conform verzoek van de aanvrager. 

 

J. Kaars 8244-2021 

10. Straatnamen project Galgeriet Besloten wordt: 

De volgende straatnamen, zoals ook aangegeven op 

bijgaand kaartje, vast te stellen voor het 

woningbouwproject Galgeriet dat betrekking heeft op de 

bouw van max. 700 woningen in het projectgebied 

Galgeriet in Monnickendam: 

Kade 1 Hellingkade 

Kade 2 Gouwzeekade 

Kade 3 Viskotterkade 

Kade 4 Botterkade 

J. Kaars 9386-2021 
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10. Vervolg Straatnamen project Galgeriet Steeg 1 Zoutziederij 

Steeg 2 Fileerderij 

Steeg 3 Visrokerij 

Steeg 4 Inleggerij 

Straat 1 Galgeriet 

Straat 2 Ansjovisanker 

Straat 3 Haringklok 

Straat 4 Bokkinghange 

Plein De Troeter 

 

  

11. Portefeuilleverdeling Besloten wordt: 

1. Als lid in het bestuur van de gemeenschappelijke 

regeling Waterlands Archief aan te wijzen 

burgemeester M.C. van der Weele. 

2. Als plaatsvervangend lid in het bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief aan te 

wijzen wethouder A.A. van Nieuwkerk. 

 

M.C. van der Weele  

12. Plan van Aanpak en voorbereidingsprocedure 

Gezamenlijke Omgevingsvisie De Purmer 

Besloten wordt: 

1. Het plan van aanpak voor de gezamenlijke omgevings-

visie De Purmer vast te stellen. 

2. In te stemmen met de inhoud van het raadsvoorstel en 

conceptraadsbesluit waarin de raad wordt geïnfor-

meerd over het plan van aanpak, de voorgenomen 

planning en waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld 

het besluit te nemen dat op de voorbereiding van de 

besluitvorming op de gezamenlijke omgevingsvisie, de 

uniforme voorbereidingsprocedure als bedoeld in 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing is. 

 

J. Kaars 8628-2021 
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