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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op  9 februari 2021 

   Week     6 

    

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 2 februari 

2021, week 5 

 

Ongewijzigd vastgesteld. K.S. Heldoorn  

2. Beslissing op bezwaar aanvraag urgentie Besloten wordt: 

1. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland over te nemen. 

2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het primaire 

besluit tot weigering van de aanvraag om urgentie in 

stand te laten en de motivering aan te passen. 

 

 

T. van Nieuwkerk 3571-2021 

3. Beslissing op bezwaar invordering Last onder dwangsom 

Wagenweg 2 

Besloten wordt: 

1. Het bezwaar tegen het invorderingsbesluit ontvanke-

lijk, maar ongegrond te verklaren. 

2. Het advies van de Adviescommissie voor de bezwaar-

schriften Waterland onder aanvulling van de motivering 

over te nemen. 

3. Het bestreden besluit in stand te laten. 

 

 

A. vd Weijenberg 3860-2021 
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No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder Zaaknummer 

4. Verzoek om vooroverleg plaatsen van een lift Noordeinde 

134 Monnickendam 

Besloten wordt: 

Voor het realiseren van een aanbouw ten behoeve van een 

lift op het adres Noordeinde 134 te Monnickendam: 

a. Af te wijken van het welstandsadvies op grond van 

artikel 2.10 lid 1 onder d Wabo. 

b. Af te wijken van het bestemmingsplan op grond van 

artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel 4 

lid 1 Bor. 

c. Een omgevingsvergunning te verlenen mits een 

aanbouw t.b.v. een lift wordt aangevraagd. 

 

J. Kaars 2514-2021 

5. Zelfevaluatie Basis registratie personen en 

reisdocumenten 2020 

Besloten wordt: 

1. Instemmen met de managementrapportages en 

ondertekenen van de uittreksels. 

2. Vaststellen procedure Loket waardedocumenten. 

3. Instemmen met de actiepunten en aanbevelingen, 

waarbij ook de punten die onder de alinea ‘actiepunten 

en aanbevelingen die niet uitgevoerd worden’ toch 

worden uitgevoerd. 

 

K.S. Heldoorn 1720-2021 

 


